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Sprawozdanie z działań  

Straży Miejskiej w Stargardzie 
 w 2018 roku 

 

 

  

 Straż Miejska swoimi działaniami obejmuje teren miasta Stargardu w podziale 

na osiem rejonów, do których przydzielone są dwuosobowe patrole. W dni powszednie 

służba w naszej jednostce odbywa się w systemie dwuzmianowym pierwsza zmiana od 

godz. 700 do godz. 1500, druga zmiana od godz. 1400 do godz. 2200. W soboty, niedziele  

i święta teren całego miasta kontroluje patrol samochodowy - interwencyjny. 

Nieprzerwalnie tzn. siedem dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę, służbę podejmują 

strażnicy obsługujący instytucję Dyżurnego Technicznego Miasta. 

 

ODNOTOWANE ZDARZENIA 

 

W okresie sprawozdawczym odnotowano 16 469 zdarzeń (wpisy do Emandatu)  

w tym 7 386 zleconych oraz 9 083 własnych. Na wykresie nr 1 przedstawiona została 

ilość zdarzeń zleconych i własnych w podziale na katalogi kodeksu wykroczeń oraz 

ustawy.  

Wykres nr 1: Zdarzenia własne i zlecone – podstawa prawna 
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Wykres nr 2 to informacja o ilości zleconych zdarzeń w podziale na źródło 

zainicjowania zdarzenia.  

Wykres nr 2: Odnotowane zdarzenia zlecone. 

 

 

PODEJMOWANE INTERWENCJE 

 

W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli 7 681  interwencji, w tym 1 887 

interwencji własnych oraz 5 794 interwencje zlecone. Na wykresie nr 3 umieszczone 

zostały ilości interwencji własnych w rozróżnieniu na najczęściej występujące 

przyczyny. 

 

Wykres nr 3: Interwencje własne – podstawa prawna 
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Na wykresie nr 4 zawarte zostały ilości interwencji zleconych w zależności od 

najczęściej występujących podstaw prawnych podejmowania interwencji.  

Wykres nr 4: Interwencje zlecone – podstawa prawna 

 

 

PRZEPROWADZONE KONTROLE 

 

W okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r. strażnicy miejscy przeprowadzili  

7 648 kontroli. Wykres nr 5 przedstawia zakres tych czynności. 

Wykres nr 5: Przyczyny podejmowanych kontroli. 
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DYŻURNY TECHNICZNY MIASTA 

 

W okresie sprawozdawczym strażnicy naprzemiennie pełnili obowiązki Dyżurnego 

Technicznego Miasta. Zapewniając tym samym możliwość dokonania zgłoszenia, 

niecierpiącej zwłoki sprawy przez 24 godziny na dobę w każdy dzień tygodnia. Dyżurny 

Techniczny Miasta przyjął 601 zgłoszeń w porze nocnej oraz 5 042 zgłoszenia w czasie 

pracy SM. W 4 292 przypadkach zgłoszenie przekazano do realizacji patrolom straży 

miejskiej. Wykres nr 7 uwzględnia pozostałe instytucje do których najczęściej 

przekazywano sprawy do zrealizowania. 

Wykres nr 7: Instytucje przejmujące zgłoszenie od DTM 

 

 

Referat dyżurnych straży na bieżąco obsługiwał kamery monitoringu miejskiego.  

W efekcie tego ujawniono 167 następujących zdarzeń m.in.: 

 spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 77, 

 nieporządek – 27,  

 nieprawidłowe zatrzymanie – 25, 

 leżący człowiek – 15 , 

 awaria energetyczna/wodociągowa – 9, 

 niszczenie urządzeń publicznych – 4, 

 uszkodzone znaki – 4, 

 ujawnienie przestępstwa (bójka) – 3, 
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 zakłócanie spokoju – 1, 

 rzucanie przedmiotami – 1, 

 niezabezpieczenia miejsca niebezpiecznego – 1. 

 

PORTAL NAPRAWMYTO.PL 

 

Od 2017 r. w Stargardzie istnieje możliwość korzystania z portalu naprawmyto.pl, 

obsługiwanego przez strażników miejskich.  Pozwala to na zgłaszanie w czasie 

rzeczywistym stwierdzonych w przestrzeni publicznej awarii infrastruktury i śledzenia 

sprawy. Informacje o usterce przekazywane mogą być za pomocą każdego urządzenia 

podłączonego do internetu. Przychodzący alert jest weryfikowany, a następnie 

przekazywany do realizacji właściwej w sprawie jednostce. 

W 2018 r. przy użyciu aplikacji naprawmyto.pl przesłano do straży 236 alertów z 

czego: 

 144 alerty naprawiono,  

 39 alertów otwartych lub w trakcie naprawiania, 

 53 odrzucono. 

 

Na wykresie nr 6 zaznaczono najczęściej otrzymywane zgłoszenia za pomocą portalu 

naprawmyto.pl. 

 

Wykres nr 6 : Alerty z naprawmyto.pl   
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WSPÓŁPRACA 

 

Udzielano asysty pracownikom Urzędu Miejskiego, MOPSu i administratorom 

budynków w okresie sprawozdawczym funkcjonariusze służyli swoją pomocą w 63 

tego typu przypadkach. W okresie sprawozdawczym 124 razy konwojowano 

pracownika Urzędu Miejskiego przewożącego środki pieniężne. 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 

Zgodnie z przyjętym na bieżący rok szkolny programem profilaktycznym straży  

w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 254 pogadanki w placówkach 

oświatowych i opiekuńczych. Tematy spotkań zaprezentowane są na wykresie nr 9. 

 

Wykres nr 9: Prelekcje w szkołach 
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Działania prewencyjno-kontrolne pod kątem zapewnienia porządku i 

bezpieczeństwa publicznego podczas obchodów rocznicy śmierci 

Prezydenta Stargardu. 

Zamykanie i kontrola ruchu drogowego podczas Biegu Tropem Wilczym.  

Zamykanie i kontrola ruchu drogowego podczas procesji z okazji 

Niedzieli Palmowej. 

Strażnicy Miejscy przeszli szkolenie z zakresu kontroli i kierowania 

ruchem drogowym, zorganizowane i przeprowadzone przez 

przedstawiciela KWP w Szczecinie.  

Zabezpieczanie masowego przejazdu rowerowego. 

Zabezpieczanie imprez organizowanych z okazji „Dni Stargardu”. Festyn 

na ulicy Magicznej, zawody sportowe, występy artystyczne i koncerty, 

Dzień historyczny, przejazdy angielskim autobusem.  

Czynności prewencyjno-kontrolne w miejscach organizowania imprez 

realizowanych w ramach „Coolturalnych wakacji 2018”. 

„Bezpieczny park” to akcja wdrożona w okresie letnim, a polegająca na 

prowadzeniu czynności prewencyjno-kontrolnych przez patrole straży w 

parkach, na placach zabaw.  

Zabezpieczanie porządku publicznego podczas Kabaretu w Teatrze 

Letnim oraz Fajf na wesoło, a także laboratorium - Grzegorz Grzyb im 

Memorium i koncertu Kamerata.  

Współpraca przy zabezpieczaniu porządku w czasie Wojewódzkich 

Obchodów Święta Policji.  

Zabezpieczanie porządku publicznego podczas Festynu Św. Krzysztofa. 

Zabezpieczanie porządku publicznego podczas Jarmarku u Królowej 

Świata. 

Zabezpieczanie porządku publicznego podczas Dni Seniora.  

Działania prewencyjno-kontrolne oraz kierowanie ruchem drogowym  

pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego wokół 

nekropoli podczas akcji „Znicz”. 

Akcja „Rowerzysta”, propagowanie bezpiecznego zachowania na drodze 

przez kierowców jednośladów. Rozdawanie odblasków i uświadamianie 

ich dużej roli w zwiększaniu bezpieczeństwa na drodze.   
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Czynności prewencyjno-kontrolne w towarzyszące imprezom 

organizowanym na terenie Stargardu w związku z obchodami 100 

rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę.  

Zabezpieczanie „Biegu Niepodległości”, uroczystości na Rynku 

Staromiejskim oraz dwóch Marszów Niepodległościowych. 

Akcja „Szkoła” zabezpieczanie i kontrola porządku wokół szkół 

miejskich.  

Zabezpieczanie zgromadzeń przy Sądzie Rejonowym oraz w okolicy 

szkoły katolickiej. 

Akcja „Pieszy” wraz z KPP zabezpieczanie porządku i kontrola ruchu na 

przejściach dla pieszych. 

Zabezpieczanie porządku wokół Obwodowych Komisji Wyborczych 

podczas Wyborów Samorządowych. 

Akcja „Fajerwerki” kontrole punktów sprzedaży środków 

pirotechnicznych i fajerwerków.  

Zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa podczas imprezy 

Sylwestrowej przy SCK.  

 

WYNIKI PRACY W LICZBACH 

 

W wyniku wdrożonych czynności w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia strażnicy: 

 ukarali 831 osób mandatem karnym na kwotę 62 580  zł,  

 wobec 801 osób zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci 

pouczenia,  

 wobec  705 osób zastosowano pouczenie w postaci „żółtej kartki”, 

 skierowano 48 wniosków do Sadu Rejonowego w Stargardzie, dotyczących 

- bezpieczeństwa w komunikacji (28), 

- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (5), 

- niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa (5), 

- nieudzielenie informacji co do tożsamości (3),  

- niszczenie zieleni (2), 

- zaśmiecanie miejsca publicznego (1), 

- palenie papierosów w miejscu zabronionym (1), 

- handel bez zezwolenia (1),  
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- używanie słów nieprzyzwoitych (1), 

- obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości (1). 

 

Na wykresie nr 10 przedstawione zostało ilościowe zestawienie środków karnych 

wdrażanych przez funkcjonariuszy straży.  

 

Wykres nr 10: Środki karne 

 

 

Ponadto w okresie sprawozdawczym: 

 wystawiono 650 wezwań za wycieraczkę pojazdów w związku z naruszeniem 

przepisów prawa o ruchu drogowym, 

 sporządzono 155 nakazów w związku z naruszeniem przepisów Uchwały nr 

XII/119/2015 Rady Miejskiej w Stargardzie regulamin utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy-Miasta Stargardu, 

 sporządzono 99 notatek służbowych, 

 wprowadzono 292 sprawy do rejestru spraw o wykroczenia, 

 doprowadzono 44 osoby do miejsca przebywania (ogrzewalni, schroniska), 

 otrzymano 858 pism, 

 wysłano  401 wezwań urzędowych i 341 pism dotyczących różnych czynności 

wyjaśniających, 

 strażnicy miejscy w okresie sprawozdawczym 213 razy służyli pomocą przy 

uruchamianiu pojazdu, który odmówił posłuszeństwa właścicielowi.  

  

Działając na podstawie art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym w okresie 

sprawozdawczym wdrożono 168 postępowań w związku z pojazdami 

nieużytkowanymi. W wyniku tych działań zlecono odholowanie 7 pojazdów,  

a 44 pojazdy zostały zabrane przez właścicieli.  
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