Sprawozdanie z działalności
Straży Miejskiej w Lądku-Zdroju
1 styczeń – 31 grudzień 2017

Straż Miejska w Lądku-Zdroju w okresie sprawozdawczym wykonywała obowiązki
i zadania wynikające przede wszystkim z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach
gminnych (Dz. U. z 2016, poz. 706 ze zm. ), innych ustaw oraz aktów prawnych w 4
osobowym składzie (Komendant i trzech funkcjonariuszy). Zgodnie z zapisami ustawy do
zadań Straży Miejskiej należy w szczególności:
1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (w zakresie określonym
w przepisach o ruchu drogowym ),
3) współdziałanie z organizacjami i innymi służbami w ochronie porządku
podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
4) ochrona obiektów komunalnych i użyteczności publicznej,
5) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izb wytrzeźwień lub miejsca ich
zamieszkania,
6) zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia.
Główne zadania przyjęte do realizacji to miedzy innymi: kontrola otoczenia terenów
szkolnych, kontrola miejsc przebywania nieletnich na wagarach, egzekwowanie
przestrzegania zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych, rozwijanie
współpracy z Policją, szczególnie w zakresie poprawy poczucia bezpieczeństwa obywateli
miasta,
kuracjuszy
i
turystów,
zabezpieczenie
miejsc
zdarzeń,
kolizji
i wypadków drogowych, kontrole targowiska miejskiego, kontrole pustostanów ze względu
na
przebywające
tam
osoby
bezdomne,
egzekwowanie
od
właścicieli
i
zarządców
nieruchomości
zarówno
prywatnych
jak
i Wspólnot Mieszkaniowych oraz podmiotów gospodarczych obowiązków wynikających
z
Ustawy
o
utrzymaniu
czystości
i
porządku
w
gminach,
podejmowanie
działań
prewencyjnych
zmierzających
do
przeciwdziałania
w
występowaniu
nieobyczajnych
wybryków
podczas
imprez
masowych
i kulturowych, przeciwdziałanie przypadkom niszczenia mienia komunalnego takich jak ławki,
kosze uliczne, lampy oświetlenia ulicznego, zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc
publicznych
lub
nielegalnego
wywozu
odpadów
komunalnych
i tworzenia „dzikich wysypisk śmieci”. W codziennej służbie zwracano szczególną uwagę na
ochronę spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz estetykę miasta. Wszelkie uwagi
przekazywano odpowiednim służbom.
Terenem działań Straży Miejskiej jest obszar miasta i 9 sołectw wchodzących
w skład Gminy.
Z uwagi na zwiększającą się ilość bezpańskich psów na terenie Gminy Lądek-Zdrój,
Straż Miejska wyłapuje takie psy i przewozi na teren Komisariatu Policji
w Lądku-Zdroju, gdzie mają schronienie i są codziennie dokarmiane. Ponadto są pod doraźną
opieką weterynarza. Podejmowane są również działania polegające na poszukiwaniu nowych
właścicieli dla bezpańskich psów. Polegają one na informowaniu społeczności, poprzez

rozwieszanie ogłoszeń ze zdjęciami na tablicach ogłoszeń. W 2017 roku znaleziono
19 bezpańskich psów i 27 kotów. 15 kotów i 6 psów oddano do Schroniska. Dla 5 psów
znaleziono nowe domy a 6 psów powróciło do swoich właścicieli . Obecnie na Komisariacie
Policji przebywają 2 psy. Ponadto w 2017 roku przeprowadzono sterylizację bezpańskich
psów i kotów.
Straż Miejska w Lądku-Zdroju współpracuje w zakresie swych upoważnień
z formacjami mundurowymi i instytucjami administracyjnymi tj:
1) Komisariatem Policji w Lądku-Zdroju,
2) Strażą Pożarną,
3) Centrum Kultury i Rekreacji w Lądku-Zdroju,
4) Zarządem Budynków Komunalnych w Lądku-Zdroju ( obecnie LUK Sp.z o.o.),
5) Szkołą Podstawową, Gimnazjum Publiczne, Liceum Ogólnokształcącym,
6) Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lądku-Zdroju,
7) Gospodarczym Bankiem Spółdzielczym w Lądku-Zdroju.

1. Służby patrolowe
W
okresie
sprawozdawczym
Straż
Miejska
pełniła
służby
w systemie dwuzmianowym.
Odbyto łącznie 438 patroli. Były to:
- patrole piesze,
- patrole zmotoryzowane,
- patrole z funkcjonariuszami Policji (wspólnych służb było 208).
W ramach realizowanych służb patrolowych podejmowano interwencje na zgłoszenia
mieszkańców Miasta i Gminy Lądek-Zdrój oraz kuracjuszy , odnośnie zakłócania spokoju
i porządku publicznego, reagowano na wszelkiego rodzaju naruszenia porządku prawnego,
a w szczególności na wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz
łamaniu zakazu spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych.
Dyslokacja służb patrolowych wynika z realizacji codziennych zadań stawianych
funkcjonariuszom Straży Miejskiej, z prowadzonego rozpoznania i identyfikowania miejsc
najbardziej zagrożonych na podstawie własnych obserwacji i informacji otrzymywanych z
Komisariatu Policji w Lądku-Zdroju oraz w związku ze zgłoszeniami od mieszkańców,
kuracjuszy a także innych instytucji.
W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej w szczególności prowadzili
kontrole :
1. rejonów szkół,
2. miejsc gromadzenia się młodzieży,
3. rejonów wokół lokali rozrywkowych oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych,
4. nieruchomości pod względem utrzymania czystości i porządku,
5. targowiska miejskiego,
6. cmentarzy,
7. miejsc pobytu osób bezdomnych,
8. parków w celu wyeliminowania dewastacji mienia,
9. miejsc, gdzie szczególnie są łamane przepisy ruchu drogowego.

2. Przyjęte zgłoszenia i podjęte interwencje

Straż Miejska w Lądku-Zdroju przyjęła 667 interwencji od mieszkańców, kuracjuszy
i innych instytucji. Mieszkańcy Gminy Lądek-Zdrój zgłaszali interwencje w zakresie między
innymi: zaśmiecania, zanieczyszczania, dzikich wysypisk, zakłócania ładu i porządku,
bezdomnych osób, usuwania skutków zimy, naruszania przepisów ruchu drogowego, awarii
dróg , kolizji i wypadków drogowych, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz
bezdomnych zwierząt.

3. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, obyczajności publicznej,
przeciwko urządzeniom użytku publicznego oraz wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
osób i mienia

Wykroczeniami w tej dziedzinie są wybryki polegające na zakłócaniu spokoju i porządku
w miejscu publicznym, zakłócaniu spoczynku nocnego, wywoływaniu zgorszenia
w miejscu publicznym, używaniu słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym, nie
stosowaniu się do przepisów porządkowych wydanych z mocy ustawy, wylewaniu płynów
oraz nieczystości w niedozwolonym miejscu, umieszczaniu plakatów w miejscach
niedozwolonych, naruszeniu przepisów przeciwpożarowych.
Realizowane zadania:
- patrolowanie rejonów szkół i współpraca z pedagogami,
reagowanie
na
zgłoszenia
mieszkańców
o
fakcie
zakłócania
ładu
i porządku publicznego,
- reagowanie na naruszanie porządku prawnego.
Straż
Miejska
ujawniła
82
wykroczenia
przeciwko
porządkowi
i spokojowi publicznemu, obyczajności publicznej, przeciwko urządzeniom użytku
publicznego oraz wykroczeniom przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. W tym 67
wykroczeń zakończono pouczeniem. Nałożono 9 mandatów karnych. Skierowano 6
wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku.

4. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
W
dziedzinie
przestrzegania
bezpieczeństwa
i
porządku
w komunikacji odnotowano wykroczenia i interwencje, które polegały m.in. na zakazie
wjazdu
w
miejsca
niedozwolone,
zakazie
zatrzymywania
się
i postoju, utrudnianiu ruchu pieszym, niestosowaniu się do znaków i sygnałów drogowych.

Realizowane zadania:
- systematyczne reagowanie na naruszanie prawa o ruchu drogowym,
- patrolowanie w rejonach szkół i zwracanie uwagi na ruch pieszych,
- kontrolowanie miejsc , gdzie szczególnie są łamane przepisy ruch drogowego.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili w tym zakresie 325 wykroczeń, z czego 274
zakończono pouczeniem, nałożono 42 mandaty karne
i skierowano 9 wniosków
o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku.

5.
Wykroczenia
przeciwko
i przeciwdziałaniu alkoholizmu

ustawie

o

wychowaniu

w

trzeźwości

Straż Miejska kieruje przede wszystkim swoje działania przeciwko osobom
spożywającym alkohol w miejscach niedozwolonych, nieletnim spożywającym alkohol, ale
także reagowała w stosunku do osób, których nietrzeźwość zagrażała ich bezpieczeństwu lub
bezpieczeństwu innych osób.
Realizowane zadania:
- kontrola miejsc, w których gromadzą się osoby mogące spożywać alkohol,
- patrolowanie miejsc w obrębie szkół,
- współpraca z Gminą Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W roku 2017 ukarano mandatami karnymi 13 osób , pouczono 2 osoby a na 4 osoby
skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego w Kłodzku. W ramach wspólnych służb
z Policją zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących. Doprowadzono do miejsca zamieszkania lub
do Komisariatu Policji 20 nietrzeźwych osób.

Czynności profilaktyczno – prewencyjne:
Czynności różne podejmowane przez Straż Miejską w 2017
Asysta udzielona kasjerce do banku
Zabezpieczenie imprez
Kontrole dyscypliny meldunkowej na potrzeby UMiG
Kontrole dyscypliny meldunkowej przedpoborowych uchylających się od
obowiązku wojskowego
Poszukiwania osób zaginionych
Kontrole targowiska miejskiego
Zabezpieczenie miejsc kolizji i wypadków drogowych
Wizje lokalne na potrzeby UMiG, OPS,ZBK
Interwencje
Służby wspólne z Policją

Ilość
239
20
15
25
9
52
8
30
667
208

Asysty udzielone funkcjonariuszom Policji

744

Statystyka wyników Straży Miejskiej za rok 2017
L.p.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rodzaj wykroczenia

Przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu
Art. 49-64
Przeciwko bezpieczeństwu
osób i mienia
Art. 70-83
Przeciwko bezpieczeństwu
w komunikacji
Art. 84-103
Przeciwko obyczajności
Art.140-142
Przeciwko urządzeniom
użytku publicznego
Art.143-145
Z ustawy o wychowaniu w
trzeźwości
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