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 Sprawozdanie z działań  

Straży Miejskiej w Stargardzie 
za okres styczeń - grudzień 2020 

 

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 15 358 zdarzeń (wpisów do E-mandatu)  

w tym 3 965 zleconych oraz 11 393 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. 

 

 

PODEJMOWANE INTERWENCJE 

 

W okresie sprawozdawczym strażnicy podjęli 4 906 interwencji, w tym 1 332 

interwencji własnych oraz 3 574 interwencji zleconych. 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 2020 r. strażnicy miejscy na terenie miasta 

przeprowadzili 9 905 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 97 zgłoszeń w czasie kiedy nie miał do 

dyspozycji patroli oraz 3 715 zgłoszeń w czasie pracy SM. W 2 912 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 następujące zdarzenia: 

• nieprawidłowe zatrzymanie – 49, 

• spożywanie alkoholu – 32, 

• awarie – 6,  

• nieobyczajny wybryk – 4, 

• nieporządek – 3, 

• niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa – 1, 

• zakłócanie porządku – 1, 

• niszczenie zieleni – 1. 
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WSPÓŁPRACA 

 

Udzielano asysty pracownikom Urzędu Miejskiego, MOPSu i administratorom 

budynków w okresie sprawozdawczym funkcjonariusze służyli swoją pomocą w 35 tego 

typu przypadkach. W okresie sprawozdawczym 1 raz konwojowano pracownika ZUK 

przewożącego środki pieniężne.  

Zgodnie z zaleceniami Wojewody Zachodniopomorskiego na stan epidemii 

strażnicy we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Stargardzie wykonywali 

przede wszystkim następujące działania: 

1.  Monitorowanie ograniczeń określonego sposobu przemieszczania się, 

podróżowania, przebywania w miejscach publicznych; 

2. Monitorowanie obowiązku zakazu wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki 

dorosłego; 

3. Monitorowanie obowiązku zakazu korzystania z parków, bulwarów, plaż, 

promenad; 

4.  Monitorowanie ograniczeń w korzystaniu z komunikacji publicznej  oraz 

samochodach większych niż 9-cio osobowe; 

5.  Monitorowanie obowiązku zakazów zgromadzeń i imprez; 

6. Monitorowanie ograniczeń w funkcjonowaniu galerii handlowych, stacji paliw; 

7. Monitorowanie ograniczeń w liczbie klientów w sklepie, na targu i na poczcie; 

8. Monitorowanie ograniczeń funkcjonowania wielkopowierzchniowych sklepów 

budowlanych, salonów fryzjerskich, kosmetycznych i tatuaży; 

9. Monitorowanie ograniczeń uroczystości religijnych; 

10.  Monitorowanie realizacji ograniczeń w funkcjonowaniu żłobków i przedszkoli 

11.  Monitorowanie realizacji ograniczeń w funkcjonowaniu w gastronomii  oraz 

działalności kulturalnej. 

 

AKCJE DORAŹNE  

Działania prewencyjno-kontrolne pod kątem zapewnienia porządku  

i bezpieczeństwa publicznego podczas 28 finału WOŚP. 

Zamykanie i kontrola ruchu drogowego podczas Konferencji 

„Perspektywa dla rozwoju internetu rzeczy – samorząd przyszłości” 

organizowanej w DKK. 

Zamykanie i kontrola ruchu drogowego podczas „Biegu Wyklętych”. 
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Działania prewencyjne podczas Mistrzostw Polski w biegach 

przełajowych na WLMKS Pomorze.  

Działania kontrolne dotyczące zajmowania miejsc parkingowych dla 

osób niepełnosprawnych przez nieuprawnionych kierowców w ramach 

akcji „Wspieraj nie zabieraj”. 

Informowanie społeczności lokalnej o obostrzeniach wprowadzonych 

przez Rząd RP w związku ze stanem epidemii – komunikat ostrzegawczy 

emitowany z radiowozu. 

Akcja „Maseczka dla seniora”, strażnicy dotarli na ok. 1 410 wskazanych 

adresów i przekazali mieszkańcom ok. 4 000 tysiące maseczek. Ok. 1 200 

maseczek rozdali Stargardzianom podczas wykonywania innych 

obowiązków służbowych.  

Przewożenie artykułów pierwszej potrzeby dla osób odbywających 

kwarantannę w Hotelu 104. Ponad to funkcjonariusze 43 razy służyli 

swoją pomocą przy zakupie żywności, wykupie leków czy dostarczaniu 

posiłków na indywidualne zgłoszenia potrzebujących.  

Wykonywanie zaleceń Wojewody dot. stanu epidemii poprzez kontrole  

pod kątem przestrzegania przepisów porządkowych na terenie boisk, 

parków, sklepów, stacji benzynowych, galerii handlowych.  

Zabezpieczanie porządku podczas uroczystości ślubnych w USC. 

W okresie letnim wdrożono 8 godzinne służby w porze nocnej w celu 

poprawy bezpieczeństwa i porządku w centrum miasta – w wyniku tych 

działań odbyło się 20 służb:  przeprowadzono 175 kontroli, podjęto 57 

interwencji, nałożono 24 mandaty karne, zastosowano 10 pouczeń, 

skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu. 

 
Prowadzono działania kontrole w autobusach MPK pod kątem 
przestrzegania obostrzeń wynikających z wprowadzenia stanu epidemii.  
 
Działania prewencyjno-kontrolne przy Obwodowych Komisjach 
Wyborczych podczas wyborów Prezydenta RP.  
 
Działania prewencyjno – kontrolne podczas cyklicznych seansów w 
Teatrze Letnim pn.: „Kino na leżakach” oraz tzw. „Motokina” przy ul. 
Sportowej. 
 
Prewencja i kontrola podczas koncertów: „Co słychać i widać w 
Stargardzie”, „Jazz na Starówce”, a także „Koncertu muzyki 
chrześcijańskiej” i „Tango Fogg” w SCK. 
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Działania prewencyjno – kontrolne w czasie Dni Seniora w Parku 

Chrobrego oraz Parku Jagiellońskim.  

Zabezpieczanie pod kątem bezpieczeństwa w ruchu drogowym - 
pracujących przy usuwaniu awarii sieci gazowej.  
 
Działania prewencyjno-kontrolne w czasie protestów antyaborcyjnych.  
 
Zabezpieczanie przejazdu Taxi przez miasto. 
 
Zabezpieczanie porządku i bezpieczeństwa podczas zgromadzenia 
publicznego przy Placu Wolności. 
 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

 

Zgodnie z przyjętym na bieżący rok szkolny programem profilaktycznym straży  

w okresie sprawozdawczym przeprowadzono 177 pogadanek w placówkach 

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

 

Wykres nr 9: Prelekcje w szkołach 

 

 

WYNIKI PRACY W LICZBACH 

 

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

• ukarali 664 osoby mandatem karnym na kwotę 61 570  zł,  
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• wobec 595 osób zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci 

pouczenia,  

• wobec  264 osób zastosowano pouczenie w postaci „żółtej kartki”, 

• 67 razy zastosowano urządzenie do blokowania kół, odholowano 1 pojazd kierowcy 

naruszającego przepisy ruchu drogowego,  

• skierowano 50 wniosków do Sadu Rejonowego w Stargardzie, dotyczących 

- bezpieczeństwa w komunikacji (42), 

- spożywanie alkoholu w miejscu publicznym (3), 

- nieudzielenie informacji co do tożsamości (1), 

- niestosowanie się do zapisów ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji (1), 

- spalania odpadów (1), 

- niszczenie zieleni (1), 

- zakłócanie spokoju (1). 

Na wykresie nr 10 przedstawione zostało ilościowe zestawienie środków karnych 

wdrażanych przez funkcjonariuszy straży.  

 

Wykres nr 10: Środki karne 
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• wprowadzono  252 sprawy do rejestru spraw o wykroczenia, 

• doprowadzono 17 osób do miejsca przebywania, schroniska lub noclegowni, 

• otrzymano 754  pisma, 

• wysłano  356 wezwań urzędowych i 492 pisma dotyczące różnych czynności 

wyjaśniających, 

• strażnicy miejscy w okresie sprawozdawczym 35 raz służyli pomocą przy 

uruchamianiu pojazdu, który odmówił posłuszeństwa właścicielowi.  

 

W okresie grzewczym odnotowano interwencjie związane z podejrzeniem spalania 

odpadów w piecach. Łącznie przeprowadzono ich 188 i sporządzono 26 protokołów 

kontroli. Zastosowano 10 mandatów karnych, 4 pouczenia i skierowano 1 wniosek o 

ukaranie.  

 

Działając na podstawie art. 48 ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

oraz art. 50a ustawy prawo o ruchu drogowym  w okresie sprawozdawczym odebrano 

93 zgłoszenia dotyczące pojazdów nieużywanych. W wyniku tych działań w 34 

przypadkach doprowadzono do zabrania pojazdu przez właściciela,  7 samochodów 

odholowano na koszt właściciela.   


