Straż Miejska w Zduńskiej Woli została powołana 27 sierpnia 1991roku, jako Służba Porządkowa Miasta .
Obecnie pracuje w systemie 8 godzinnym, 2 zmianowym przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w
godzinach 7:00 – 22:00. W ramach zleconych zadań strażnicy wykonują swoje obowiązki również w święta i
weekendy, jeżeli zachodzi taka potrzeba.
W okresie sprawozdawczym stan osobowy wynosił 8 funkcjonariuszy.
W patrolu zmotoryzowanym wykorzystywane są aktualnie 2 pojazdy służbowe, ponieważ w okresie
sprawozdawczym zakupiony został nowy pojazd Opel Combo.
Jednak z przyczyn kadrowych w użyciu jest tylko jeden nowy pojazd.
W służbach patrolowych wykorzystano 4 rowery patrolowe.
System miejskiego monitoringu wizyjnego to obecnie 46 punktów kamerowych i 2 kamery przenośne tzw.
„foto pułapki”, 32 kamer rozmieszczonych jest w różnych miejscach na terenie Miasta Zduńska Wola, natomiast
14 w Parku Miejskim.

ILOŚĆ ZGŁOSZEŃ OD MIESZKAŃCÓW W DANYM ROKU
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Ilość podejmowanych interwencji przez strażników w latach 2017 – 2019
2
5
2

Ujęcie/ Ujawnienie sprawców przestępstw

62
78
78

Wnioski do Sądu

557
Pouczenie

803

639
442
461

Mandaty Karne

393

0

2017

100

200

2018

300

400

2019

500

600

700

800

900

Struktura podejmowanych interwencji przez strażników w roku 2019
Wykroczenia przeciwko aktom prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

21

Wykroczenia przeciwko ustawom

527

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

115

Wykroczenia przeciwko obyczajowości publicznej

61

Wykroczenia przeciwko zdrowiu

4

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwy i porządkowi w komunikacji

295

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

46

Wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i
społecznym

7

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
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Porównanie ogólnej liczby ujawnionych wykroczeń z naruszeniem Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w latach 2017 -2019
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W 2019 roku spadła liczba osób spożywających alkohol w miejscach publicznych. Ma to związek z wcześniej podejmowanymi
działaniami prewencyjnymi. Szczególnym nadzorem objęto teren wokół Ratusza Miejskiego gdzie przy pomocy monitoringu
wizyjnego miasta ujawniono największą liczbę przypadków łamania przepisów w/w ustawy. Każdy z ujawnionych przypadków był
restrykcyjnie traktowany, przez co osoby łamiące przepisy miały świadomość nieuchronności kary.

Zastosowane środki karne i poza karne wobec osób, które naruszyły przepisy Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w latach 2017 - 2019
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Porównanie ogólnej liczby ujawnionych wykroczeń
przeciwko urządzeniom użytku publicznego w latach 2017 -2019
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W 2019 roku znacznie spadła liczba wykroczeń porządkowych. Podejmowane w latach poprzednich działania przyniosły
wymierny efekt. Spadła liczba osób parkujących pojazdy na terenach zielonych, spadła liczba osób zaśmiecających
tereny publiczne. Duże znaczenie w obu przypadkach ma zwiększenie liczby parkingów, na nasz wniosek montaż
urządzeń lub nasadzeń zieleni oraz liczby koszy na śmieci które pojawiły się na terenie całego miasta.

Porównanie liczby ujawnionych wykroczeń w komunikacji w latach 2017 -2019
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W 2019 roku spadła liczba wykroczeń drogowych. Prowadzone w latach poprzednich wzmożone
kontrole przyniosły poprawę zachowań kierowców w tym zakresie. Nie bez znaczenia jest również
prowadzona akcja informacyjna tzw. „Żółta kartka dla kierowcy” w której strażnicy miejscy
informowali kierowców łamiących przepisy o popełnionym wykroczeniu i grożącej sankcji karnej.
Nie podejmowali jednak żadnych innych czynności poza funkcją informacyjną.

SYSTEM
MONITORINGU WIZYJNEGO
MIASTA ZDUŃSKA WOLA
W ROKU 2019

Na dzień 31 grudnia 2019 roku, w posiadaniu Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli było 46

kamery. W październiku 2017 roku oddano do użytku nowy system monitoringu wizyjnego
miasta, gdzie 30 kamer obrotowych Full HD umieszczono w newralgicznych punktach na
terenie miasta, część lokalizacji wskazali sami mieszkańcy. W okresie sprawozdawczym 2019
przybyły dodatkowe 2 kamery . Natomiast od października 2018 roku został oddany do
użytku zrewitalizowany Park Miejski, gdzie na jego terenie rozmieszczono 14 kamer
obrotowych. Centrum monitoringu znajduje się w siedzibie Straży Miejskiej w Zduńskiej
Woli. W dyspozycji są również 2 kamery przenośne tzw. „foto pułapki”. Urządzenia te
rejestrują obraz, gdy pojawi się ruch w ich otoczeniu.

W 2019 roku podjęto 213 interwencji przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej gdzie
dyżurny podczas fakultatywnej obsługi monitoringu zaobserwował osoby popełniające
wykroczenia, poniżej wykres sposobu zakończenia interwencji przez strażników

167

180
150

120

111

90
60

28

30
0
Wystawionych
Mandatów Karnych

Pouczeń

Wnioski do Sądu

Miejsca ujawniania popełnienia wykroczeń zaobserwowane na monitoringu miejskim oraz
sposób zakończenia interwencji
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Poniższy wykres przedstawia lokalizację kamer z których ujawniono najwięcej wykroczeń
Lokalizacja kamery dzieki której ujawniono najwięcej wykroczeń

Reszta Kamer

Juliusza 4/8 (1)

1-go Maja 5-7 (2)
Skłodowskiej 2
Kilińskiego 29

Park Miejski

Bogusławskiego 7
Plac Wolności 1

Sieradzka 56
Łaska 69
Łaska 44
Osmolińska 8/12

Ratusz

WSPÓŁPRACA
Z
KOMENDĄ POWIATOWĄ
POLICJI
W ZDUŃSKIEJ WOLI

Ilość wspólnych patroli w 2019 roku :
 Ogniwo Patrolowo Interwencyjne - 68
 Dzielnicowi - 40

 Wydział Ruchu Drogowego – 50
 Łącznie 158 wspólnych służb patrolowych

W 2019 roku Straż Miejska w Zduńskiej Woli wspólnie z Komendą
Powiatową Policji w Zduńskiej Woli prowadziła akcje profilaktyczne
i prewencyjne m.in.:
- „Bezpieczna Droga Do Szkoły”- gdzie strażnicy dbali o bezpieczeństwo dzieci
rozpoczynających Nowy Rok szkolny.

- „Rowerzysta na chodniku” – akcja prewencyjna uświadamiająca rowerzystów co do
prawidłowego korzystania ze ścieżek, rowerowych dróg i chodników.

Wspólnie zabezpieczaliśmy
łącznie 14 wydarzeń
kulturalnych, sportowych
i uroczystości
patriotyczno-religijnych

W dniach 7 – 9 maja wspólnie
z Policją zabezpieczaliśmy
tereny szkół średnich ze względu
na rozesłane wiadomości e-mail
do szkół
o podłożonych materiałach
wybuchowych

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA


Kontrole 72 posesji wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Miasta
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i nieczystościami
ciekłymi.



W ramach ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji
2 pojazdy zostały usunięte przez właścicieli i zostały oddane na stację
demontażu pojazdów.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA
Kontrole spalania w latach
2018 - 2019
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DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA
26%
74%


W ramach
Interwencje potwierdzone
Interwencje niepotwierdzone

W trakcie kontroli posesji 5 razy stwierdziliśmy pożar
sadzy w kominie.

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OCHRONY
ŚRODOWISKA
Pobraliśmy 4 próbki popiołu.
Dwie z nich potwierdziły spalanie odpadów.
W związku z tym złożyliśmy wnioski do Sądu
Rejonowego w Zduńskiej Woli o ukaranie sprawców
tych wykroczeń.

Wyroki sądowe były w łącznych kwotach:
1112,70 zł i 1552,70 zł

DZIAŁANIA PREWENCYJNE
ORAZ EDUKACYJNE
W 2019ROKU

AKCJA PREWENCYJNA
„Z NAMI BEZPIECZNIEJ”


Celem akcji jest poprawa bezpieczeństwa i świadomości mieszkańców miasta Zduńska
Wola w zakresie bezpieczeństwa na drogach i terenach publicznych oraz zapobieganie
popełnianiu wykroczeń.



W ramach akcji odbywały się spotkania, których tematyka była dostosowana do wieku
i potrzeb uczestników. Swoim zakresem obejmowała zagadnienia związane
z bezpiecznym poruszaniem się po drogach publicznych i używaniem elementów
odblaskowych, zachowaniem się w sytuacjach kryzysowych w tym wobec agresywnych
zwierząt, konsekwencjach różnego rodzaju zachowań niezgodnych z prawem m.in.
popełniania wykroczeń, nieprawidłowego zachowania się podczas legitymowania,
kwestii wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku w Mieście Zduńska
Wola oraz zagadnień związanych z niską emisją.

AKCJA PREWENCYJNA
„Z NAMI BEZPIECZNIEJ”
 Braliśmy

udział w:
 4 spotkaniach w Publicznych Przedszkolach,
 1 spotkanie z Ochotniczym Hufcem Pracy
3

spotkania w Świetlicy Środowiskowej w CI Ratusz

 Uniwersytet
 Na

Trzeciego Wieku

terenie miasta podczas patroli rozdawaliśmy
odblaski

AKCJA PREWENCYJNA
„Z NAMI BEZPIECZNIEJ”


Podczas pogadanek w przedszkolach i szkołach uczestnicy otrzymali odblaski
i książeczki dotyczące bezpieczeństwa i profilaktyki przeciwdziałania
uzależnieniom, których zakup był sfinansowany z Miejskiego Programu
Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych.



Przeprowadzono szereg dodatkowych działań poprawiających bezpieczeństwo
uczestników ruchu tj. rozdawanie odblasków uczestnikom ruchu tj. rowerzystom
bez świateł, biegaczom, osobom z dziećmi i innym którzy znajdowali się na
drodze po zmroku, a byli niewidoczni.



Rozdaliśmy ponad 2000 szt. odblasków dla osób które nie były widoczne po
zmroku – te działania intensyfikowały się w okresie jesienno – zimowym i zimowo
– wiosennym.

AKCJA PREWENCYJNA
„ZDUŃSKA WOLA NIE MUSI SIĘ DUSIĆ”
Celem akcji jest budowanie świadomości społecznej na temat ekonomicznego palenia
w piecach C.O. oraz jego wpływu na stan jakości powietrza w mieście.


Przez cały sezon grzewczy podczas prowadzonych czynności kontrolnych związanych
z spalaniem opału w piecach rozdawane są ulotki informacyjne dotyczące palenia w piecu tzw.
metodą „od góry”



Prowadziliśmy pokazy prawidłowego palenia w piecach: na targowisku miejskim „Mój Rynek”, przy
Centrum Integracji „Ratusz”, na osiedlu Karsznice. ZW Media realizowały reportaż opisujący problem
smogu w naszym mieście a także przedstawiający właściwe metody palenia w piecach c.o.



Prowadziliśmy prelekcje dotyczące smogu i zagrożeń jakie powoduje spalanie odpadów.
Najważniejsze to: dla słuchaczy „Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, w ramach akcji MOPS
„Bezpieczny Dom”. Wspólnie z PSP dwa spotkania dla podopiecznych MOPS.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej wystawiając
Poczet Sztandarowy Miasta siedmiokrotnie
uczestniczyli w uroczystościach o charakterze
patriotyczno-religijnym.

Inne inicjatywy Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli
wraz z innymi podmiotami:
1. Wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Biurem Programów
Zdrowotnych i Spraw Społecznych Urzędu Miasta przeprowadzono 23 kontroli punktów
sprzedaży alkoholu.
2. Wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sezonie zimowym przeprowadzono
kilkanaście wspólnych kontroli pustostanów gdzie miały przebywać osoby bezdomne.
W czasie patroli regularnie sami sprawdzaliśmy miejsca w których wcześniej spotykano osoby
bezdomne.
3. Wspólnie z Państwową Strażą Pożarną w Zduńskiej Woli przeprowadzono kontrole stanowisk
sprzedaży wyrobów pirotechnicznych oraz skontrolowano szereg poddaszy w zabudowie
wielorodzinnej pod kątem przepisów przeciwpożarowych.

Podsumowanie
Analizując pracę funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli w roku 2019 r. należy przyjąć, że działania podjęte przez
strażników zasługują na dobrą ocenę. W wielu płaszczyznach działalności dostrzega się, iż wcześniej podjęte działania i ich konsekwentna
realizacja przynoszą zamierzony skutek.
Praca strażników, realizacja postawionych zadań oraz zastosowane środki, pozwalają przypuszczać, że w oczekiwaniach społeczności
lokalnej osiągnięto istotną poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego. Należy tutaj obowiązkowo wspomnieć, że bardzo przyczynił się
do tego działający system monitoringu wizyjnego miasta. Należy zwrócić jednak uwagę, iż braki kadrowe w Straży Miejskiej bardzo
utrudniają jego pełne wykorzystanie. Położyliśmy również duży nacisk na promowanie pozytywnych wzorców zachowań wśród dzieci i
młodzieży, co zostało w profesjonalnie przygotowane i zrealizowane przez funkcjonariuszy zajmujących się profilaktyką szkolną.
Ciężka praca i ogromne zaangażowanie w trakcie realizacji akcji „Zduńska Wola nie musi się dusić” zaowocowały tym, że mieszkańcy w
coraz większym stopniu rozumieją odpowiedzialność za czystość powietrza w naszym mieście.
Kontynuowana i rozwijana współpraca z organami samorządowymi, jednostkami, instytucjami, poprzez udział w lokalnych
przedsięwzięciach związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem publicznym, spowodowała, że podczas imprez masowych, jak również
innych zgromadzeń, nie wystąpiły zbiorowe zakłócenia porządku publicznego, co wskazuje, że zadania w zakresie utrzymania porządku
publicznego zostały odpowiednio zrealizowane.
W związku z powyższym przedstawione w sprawozdaniu dokonania Straży Miejskiej w Zduńskiej Woli w 2019 roku zasługują na
ogólną, pozytywną ocenę realizacji postawionych zadań, mimo relatywnie niskiego stanu osobowego.
Jako cele na rok 2020 stawia się:
- Utrzymanie efektywności działań na co najmniej dotychczasowym poziomie;
- Zwiększenie liczby zatrudnionych funkcjonariuszy celem poprawy skuteczności pracy monitoringu miejskiego;
- W ramach możliwości kadrowych wprowadzenie partoli rowerowych w okresie wiosenno-letnim, a także służb weekendowych (nocki)
przy obsłudze monitoringu
- Jeszcze większe zintensyfikowanie działań dotyczących ochrony środowiska w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza.

