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4. Realizacja zadań administracyjno-porządkowych

W roku 2020 praca Straży Miejskiej w Szczecinku odbywała się przez całą dobę na III zmiany.
Ciągłość służby zapewniana jest przez minimum jeden patrol zmotoryzowany, dyżurnego oraz obsługę
monitoringu wizyjnego.
Od 1 lutego 2015 r. Straż Miejska przejęła obsługę monitoringu miejskiego. Do siedziby straży
zostały przeniesione urządzenia, stworzono stanowiska do obsługi monitoringu. Obecnie monitoring
obejmuje 67 kamer zamontowanych w głównych ciągach komunikacyjnych oraz przystankach
komunikacji miejskiej. Do obsługi monitoringu jest 15 etatów w ramach środków zaplanowanych
w budżecie straży miejskiej. Na dzień 31.12.2020 r. Straż Miejska w Szczecinku funkcjonowała
w obsadzie 43 osobowej tj. 25 strażników łącznie z komendantem, 3 osoby zatrudnione na etatach
cywilnych (księgowa, kadrowa, i osoba prowadząca windykację mandatów oraz 15 osób prowadzących
obserwację w kamerach monitoringu miejskiego. Obecnie Straż Miejska w Szczecinku posiada jeden
wakat.
Wśród strażników następuje bardzo duża rotacja. Niskie zarobki oraz trudna praca powodują
to, iż przy pierwszych nadarzających się okazjach odchodzą do pracy w innych zakładach. Nawet
sklepy Biedronka, na początek oferują zarobki o kilkaset złotych większe. Strażnicy
najczęściej przechodzą do służby w policji, wojsku i zakładach karnych, które oferują im o wiele lepsze
warunki płacy. Służby te przy naborze, preferują osoby z takim przygotowaniem do pełnienia służby.
Sytuacja ta powoduje potrzebę szkolenia coraz to nowych osób. Jesteśmy zmuszeni wystawiać patrole
składające się z osób, które nie zostały w pełni przygotowane do wykonywania tego rodzaju pracy
i jeszcze długo muszą nabywać doświadczenia. Z uwagi na ciągłą rotację, niemożliwym jest łączenie
w patrole strażników niedoświadczonych z tymi, którzy już nabyli doświadczenie. Często są zmuszeni
do nabywania doświadczenia samemu, a z tym wiążą się również sytuacje, gdzie zawodzą nerwy lub
doświadczenie. Niewątpliwie ma to wpływ na osiągane wyniki.
Dnia 2.04.2020 r. Wojewoda zachodniopomorski wydał polecenie na podstawie, którego Policja miała
stawiać zadania do realizacji strażom miejskim, a straże miejskie miały wykonywać zadania wyłącznie
w zakresie w jakim służyły prowadzeniu działań związanych z weryfikacją nakazów i zakazów
związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Na tej podstawie już
od dnia 1 kwietnia 2020 r. w większym niż dotychczas zakresie, Straż Miejska w Szczecinku
wykonywała wspólne patrole oraz uczestniczyła w innych wspólnych działaniach z Policją. Dotyczyło to
wszystkich straży miejskich i gminnych w całej Polsce. Straże, praktycznie nie mogły wykonywać
swoich zadań. Polecenie wojewody zostało uchylone dopiero 18 czerwca 2020 r.
10.10.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom miast
decyzję polecającą zlecenie podległym strażom gminnym (miejskim) dokonywania dyslokacji patroli
straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek
Policji; organizacji wspólnych patroli z Policją; prowadzenie innych form współpracy straży z Policją,
w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów zakazów i obowiązków wynikających
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z przepisów prawa, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze
wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; realizację pozostałych zadań
tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych
z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
Sytuacja ta niewątpliwie miała wpływ na wyniki i realizowane działania.
Analiza realizacji podstawowych czynności administracyjno – porządkowych w roku 2020 r.
przedstawiała się następująco.
Nakładanie mandatów karnych przez Straż Miejską reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 roku w sprawie wykroczeń, za które strażnicy
straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208
poz. 2026 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r.
w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje
wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023 z późn. zm.).
W roku 2020 strażnicy miejscy ujawnili 4724 wykroczeń, z tego w 3570 przypadkach zastosowali
pouczenia, w 842 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 76 030,00 zł, w 218 przypadkach
zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku II Wydział Karny a 94
sprawy zostały przekazane innym instytucjom.

Tabela nr 5
Ilość wykroczeń w latach 2018, 2019 i 2020
2018

2019

2020

Liczba ujawnionych wykroczeń

4 114

5 050

4724

Pouczenia

2 715

3 601

3570

Postępowanie mandatowe

1 015

1 050

842

86 240,00

84 715,00

76 030,00

Wnioski o ukaranie

311

320

218

Przekazano innym instytucjom

73

79

94

MK na kwotę
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Tabela nr 6
Ewidencja ujawnionych wykroczeń Straży Miejskiej w Szczecinku w 2020 roku

L.p.

Rodzaje wykroczeń zawartych
w:

1.

Ustawie - Kodeks wykroczeń
a)

b)
c)
d)

3.
4.
5.

Wnioski
do sądu

Inny sposób
zakończenia
czynności
(odstąpienie
od
skierowania
wniosku o
ukaranie,
przekazane
sprawy
innym
organom)

Razem

Liczba

Kwota

2713

501

49 040

215

78

3507

886

40

5 550

110

18

1054

0

0

0

0

1

1

95

38

3 900

5

18

156

950

318

31 550

7

5

1280

e)

wykroczenia przeciwko osobie

1

0

0

0

0

1

f)

wykroczenia przeciwko
zdrowiu

1

0

0

0

0

1

g)

wykroczenia przeciwko mieniu

2

0

0

0

6

8

0

0

0

0

0

0

398

25

2 020

89

24

536

378

80

6 020

4

6

468

2

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

537

203

17 190

0

6

746

168

112

6 400

0

0

280

29

3

350

0

10

42

wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów
wykroczenia przeciwko
i)
obyczajności publicznej
wykroczenia przeciwko
j) urządzeniom użytku
publicznego
szkodnictwo leśne, polne i
k)
ogrodowe
Przepisach wprowadzające Kodeks
pracy
Ustawie o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Ustawie o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych
Ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach
h)

2.

wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym,
samorządowym i społecznym
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia
wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji

Środki
oddziaływ
ania
wychowa
wczego
(art.41
k.w.)

Grzywna nałożona
w drodze mandatu
karnego
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6.

Ustawie o ochronie zwierząt

0

0

0

0

0

0

7.

Ustawa o odpadach

50

14

2 450

3

0

67

8.

Ustawie – Prawo ochrony środowiska

13

1

50

0

0

14

9.

Ustawie – Prawo o miarach

0

0

0

0

0

0

10.

Ustawie – Prawo wodne

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11.
12.
13.
014.

15.

16.

Ustawie o publicznym transporcie
drogowym
Ustawie o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami
Ustawie o ochronie przyrody
Ustawa o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji
Ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych
Ustawa o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym

17.

Ustawie i bateriach i akumulatorach

0

0

0

0

0

0

18.

Ustawie – Kodeks wyborczy

0

0

0

0

0

0

19

Aktach prawa miejscowego
(przepisy porządkowe)

60

8

550

0

0

68

20.

Innych

0

0

0

0

0

0

3570

842

76 030

218

94

4724

Ogółem:

4. 1. Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
Z tego rozdziału kodeksu wykroczeń najczęściej ujawnianymi wykroczeniami były wykroczenia
określone w art. 51§1 i 2 kw., (Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca

spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym) ,
54 kw., (Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym ) i art.
63a§1 kw., (Kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat,

afisz, apel, ulotkę napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody
zarządzającego tym miejscem) w tym dziale wykroczeń mieszczą się również wykroczenia polegające
na spożywaniu alkoholu w miejscach publicznych. Każdorazowo spożywanie alkoholu w miejscu
publicznym, przy sporządzaniu wniosków o ukaranie jest kwalifikowane, jako zakłócenie spokoju
i porządku publicznego. Większość osób popełniających tego typu wykroczenia to osoby bezdomne
albo nieposiadające stałego źródła zarobku czy ujmowane po raz kolejny na takim wykroczeniu.
Stosowanie takiej kwalifikacji pozwala na wymierzanie przez sąd kar ograniczenia wolności lub
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pozbawienia wolności, co w przypadku kwalifikacji wprost z art. 43´ u. 1 Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości jest niemożliwe. W roku 2020 strażnicy miejscy ujawnili 1054 tego typu wykroczeń
z tego w 886 przypadkach zastosowali pouczenia, w 40 przypadkach zastosowano postępowanie
mandatowe na kwotę 5 550 zł, skierowano również 110 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego
w Szczecinku II Wydział Karny a 18 spraw przekazano innym instytucjom.
Tabela nr 7
Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu w roku 2018, 2019 i 2020.
2018

2019

2020

Liczba ujawnionych wykroczeń

639

768

1054

Pouczenia

418

543

886

Postępowanie mandatowe

49

42

40

5 200,00

4 100,00

5 550,00

157

175

110

15

8

18

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

4.2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

Najczęściej ujawnianymi wykroczeniami z tego rozdziału były wykroczenia określone
w art. 77 kw. (Kto, nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu

zwierzęcia). W roku 2020 strażnicy miejscy z tego rozdziału ujawnili 156 wykroczeń z tego w 95
przypadkach zastosowali pouczenia, w 38 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na
kwotę 3 900,00 zł, skierowali 5 wniosków o ukaranie i 18 spraw przekazali innym instytucjom. Do tych
liczb należy doliczyć 149 psów i 42 koty, które strażnicy odłapali lub przejęli i umieścili w schronisku
dla zwierząt lub weterynarii.
Tabela nr 8
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia w roku 2018, 2019 i 2020.
2018

2019

2020

Liczba ujawnionych wykroczeń

223

192

156

Pouczenia

155

132

95

Postępowanie mandatowe

55

43

38

5 100,00

4 250,00

3 900,00

10

3

5

3

14

18

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym
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4.3. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

Najczęściej ujawnianymi przez strażników miejskich wykroczeniami z tego rozdziału były
wykroczenia określone w art. 88 kw., (Kto na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania prowadzi

pojazd bez wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami
oświetlenia), art., 90 kw., (Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze publicznej lub w strefie
zamieszkania), art. 92. §1 kw., (Kto nie stosuje się do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału
lub polecenia osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego),
art. 97 kw., (Kto wykracza przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie lub o porządku ruchu na

drogach publicznych).
Najczęściej popełnianymi wykroczeniami przez kierowców były:
-

parkowanie samochodów w sposób tamujący dojazdy i wyjazdy;

-

niestosowanie się do znaku drogowego - zakaz zatrzymywania się i postoju,

-

niestosowanie się do znaku drogowego - zakaz ruchu,

W roku 2020 Straż Miejska nie stosowała holowania pojazdów ale nasze działania
doprowadziły do usunięcia przez właścicieli 19 wraków. Założono blokady na koła 389 samochodów.
W przypadkach uzasadniających holowanie samochodu strażnicy docierali do właścicieli pojazdów
i dyscyplinowali ich. W roku 2020 za pomocą specjalnego startera rozruchowego strażnicy miejscy
pomogli w uruchomieniu 258 samochodów.
W roku 2020 ujawniono

1280

tego typu wykroczeń, z czego w 950 przypadkach

zastosowano pouczenia, w 318 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę

550, 00 zł, skierowano 7 wniosków o ukaranie, 5 spraw przekazano innym instytucjom.
Tabela nr 9
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w roku 2018, 2019 i 2020.
2018

2019

2020

1 145

1 336

1280

Pouczenia

787

1 057

950

Postępowanie mandatowe

335

265

318

34 950,00

24 350,00

31 550,00

17

9

7

6

5

5

Liczba ujawnionych wykroczeń

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

31
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4.4. Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Najczęściej ujawnianymi przez strażników miejskich wykroczeniami z tego rozdziału były
wykroczenia określone w art. 145 kw., (Kto, zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla

publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec).
Sprawcy najczęściej byli karani za:
-

zaśmiecenie miejsc publicznych;

-

niszczenie zieleni;

-

zaśmiecanie klatek schodowych.

W roku 2020 ujawniono 468 tego typu wykroczeń z tego w 378 przypadkach zastosowano
pouczenia, w 80 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe na kwotę 6 020,00 zł,
skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Szczecinku i 6 spraw przekazano innym
instytucjom.
Tabela nr 10
Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego w roku 2018, 2019 i 2020.
2018

2019

2020

Liczba ujawnionych wykroczeń

314

511

468

Pouczenia

231

380

378

Postępowanie mandatowe

79

121

80

5 290,00

8 875,00

6 020

Wnioski o ukaranie

3

7

4

Sprawy przekazane innym organom lub
instytucjom

1

3

6

MK na kwotę

4.5. Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Do

najczęściej

występujących

wykroczeń

z

Ustawy

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, na terenie miasta należy wykroczenie z art. 43 ust, 1 (Kto

spożywa napoje alkoholowe wbrew zakazom określonym w art. 14 ust. 1 i 2 a-6 albo nabywa lub
spożywa napoje alkoholowe w miejscach nielegalnej sprzedaży, albo spożywa napoje alkoholowe
przyniesione przez siebie lub inną osobę w miejscach wyznaczonych do ich sprzedaży lub
podawania”).
Do stałych przedsięwzięć w tym zakresie należały:


stałe kontrole miejsc spożywania alkoholu,



stosowanie represji karnej wobec osób niestosujących się do przepisów.
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W roku 2020 z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Straż
Miejska w Szczecinku ujawniła 746 wykroczeń. Z tej liczby w 537 przypadkach zastosowano
pouczenia, w 203 przypadkach postępowanie mandatowe na kwotę 17 190 zł. w 6 przypadkach
sprawy przekazano innym instytucjom. Było to spowodowane tym, iż ustawodawca przewidział za
takie wykroczenia jedynie kary grzywny. Najczęściej osobami spożywającymi alkohol w miejscach
publicznych są osoby z marginesu społecznego, osoby bezdomne, bez stałego źródła utrzymania.
Karanie ich grzywnami mija się z celem, więc wielokrotnie, spożywanie alkoholu w miejscach
publicznych było kwalifikowane, jako zakłócenie spokoju i porządku publicznego, co pozwalało
zastosować sądowi wobec sprawców, kary ograniczenia wolności.
Tabela nr 11
Wykroczenia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości w roku 2018, 2019 i 2020.
2018

2019

2020

Liczba ujawnionych wykroczeń

870

1056

746

Pouczenia

535

695

537

Postępowanie mandatowe

332

357

203

25 300,00

28 520,00

17 190,00

Wnioski o ukaranie

0

0

0

Przekazano innym instytucjom

2

4

6

MK na kwotę

4.6. Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

Do najczęściej występujących wykroczeń z tego działu na terenie miasta należy wykroczenie
z art. 140 kw., (Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku”). Najczęstszymi spotykanymi
wykroczeniami są sytuacje, kiedy osoby upojone alkoholem leżą w różnego rodzaju miejscach
publicznych. Często są obnażone, zabrudzone wymiocinami lub fekaliami. Osoby takie, w przypadkach
posiadania adresów pobytu są przez patrole straży miejskiej doprowadzane do miejsc zamieszkania.
Problem stanowi grupa osób bezdomnych, których przyjęcia odmawiają wszystkie znajdujące się
w pobliżu ośrodki dla bezdomnych. Kolejnym wykroczeniem z tego działu jest wykroczenie z art., 141
kw., (Kto w miejscu publicznym używa słów nieprzyzwoitych”).
W roku 2020 z wymienionego działu Straż Miejska w Szczecinku ujawniła 536 wykroczenia. Z tej
liczby w 398 przypadkach zastosowano pouczenia, w 25 przypadkach postępowanie mandatowe na
kwotę 2 020, 00 zł, skierowano również 89 wniosków o ukaranie i 24 sprawy przekazano innym
instytucjom.
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Tabela nr 12
Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej w roku 2018, 2019 i 2020.
2018

2019

2020

Liczba ujawnionych wykroczeń

407

547

536

Pouczenia

243

376

398

Postępowanie mandatowe

42

37

25

3 300,00

2 550,00

2 020,00

114

122

89

8

12

24

MK na kwotę
Wnioski o ukaranie
Sprawy
przekazane
organom lub instytucjom

innym

4.7. Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Straż Miejska w Szczecinku zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVII/236/97 z dnia
10 czerwca 1997 r. o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta Szczecinka, po stopnieniu
śniegu kontrolowała utrzymanie czystości, usuwanie odpadów i innych nieczystości z nieruchomości,
ulic, placów, dróg publicznych i innych.
W trakcie przeprowadzania kontroli właściciele posesji, gdzie odnotowano nieprawidłowości,
byli pouczani o sposobie załatwienia powyższej sprawy, wystawiano również upomnienia.
W skrajnych przypadkach stosowano postępowanie mandatowe. Na bieżąco kontrolowane są umowy
na wywóz nieczystości.
Z przepisów wymienionej Ustawy w pierwszym półroczu roku 2020 r. ujawniono 42
wykroczenia, z czego w

29 przypadkach zastosowano pouczenia, w 3 przypadkach mandaty karne na

kwotę 350 zł i 6 spraw przekazano innym instytucjom. Do tych liczb należy dołożyć liczbę 128 różnych
terenów w mieście, które na skutek działań podjętych przez straż miejską zostały uporządkowane.
Tabela nr 13
Wykroczenia z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w roku 2018, 2019 i
2020.
2018

2019

2020

Liczba ujawnionych wykroczeń

112

49

42

Pouczenia

78

24

29

Postępowanie mandatowe

3

2

3

400,00

100,00

350

Wnioski o ukaranie

1

0

0

Sprawy przekazane innym organom lub instytucjom

30

23

6

MK na kwotę
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4.8. Monitoring
Od 1.02.2015 r. Straż Miejska w Szczecinku zajmuje się obsługą monitoringu miejskiego.
Do siedziby straży zostały przeniesione urządzenia, stworzono trzy stanowiska do obsługi monitoringu.
Do systemu monitoringu wizyjnego było podłączonych 41 kamer. W 2019 roku system monitoringu
wizyjnego miasta został wzbogacony o dodatkowe 24 kamery nieobrotowe zamontowane w wiatach
przystankowych Komunikacji Miejskiej. Oprócz tego Miasto utworzyło dwa nowe miejsca, w których
zamontowano kamery obrotowe. Z własnych środków wymieniliśmy dwie najstarsze kamery na nowe
oraz inną która uległa awarii i żaden z serwisów nie chciał podjąć się naprawy jej. Utworzyliśmy
kolejny punkt, w którym zainstalowaliśmy mobilną kamerę monitoringu miejskiego. Zwiększona ilość
kamer przekazująca obraz w jakości HD wymusiła na nas wymianę komputerów na trzech
stanowiskach.
W listopadzie 2020 roku ze środków miejskich wymienione zostały cztery najstarsze kamery, które
sprawiały najwięcej problemów. Wymieniliśmy również dwa kilkunastoletnie monitory służące do
podglądu na nowe. Zatrudnionych zostało dodatkowe 5 osób. W chwili obecnej system monitoringu
wizyjnego miasta składa się z 66 kamer i obsługuje go 15 operatorów.
W 2020 roku, operatorzy kamer monitoringu wizyjnego miasta ujawnili 1333 zdarzenia z czego
w 1241 przypadkach interwencje w ujawnionych zdarzeniach podejmowali strażnicy miejscy, Policja
podjęła interwencje w 61 ujawnionych zdarzenia. Pozostałe instytucje którym przekazywano
ujawnione zdarzenia w zależności od posiadanych kompetencji to: PGK, ZGM, Administratorzy
wspólnot i inni – 24, Urząd Miasta – 2, SOK – 2, CPR – 3. Największa liczba ujawnionych zdarzeń –
472 dotyczyła wykroczeń związanych z nieprawidłowym postojem pojazdów. 409 zdarzeń związanych
było ze spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym. 142 ujawnione wykroczenia to przypadki
zakłócania ładu i porządku publicznego. Operatorzy ujawnili 110 zdarzeń dotyczących osób upojonych
alkoholem leżących w miejscach publicznych. W niektórych z tych przypadków niezbędna była pomoc
lekarska. 40 ujawnionych wykroczeń to palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem i tutaj znowu
część z tych zdarzeń ujawniano na przystankach komunikacji miejskiej.
Dzięki kamerom monitoringu miejskiego ujęto i ukarano sprawców wybryków chuligańskich
polegających na próbie niszczenia urządzeń komunalnych typu kosze na śmieci. Operatorzy ujawnili
kilku nietrzeźwych rowerzystów, których przekazano policji. Ustalono sprawcę zniszczenia lampy
ulicznej. Dzięki operatorowi monitoringu wizyjnego miasta ujęto sprawcę zniszczenia przystanku KM.
Zarejestrowany obraz z kamer przyczynił się do ustalenia sprawców kilku szkód parkingowych
zgłaszanych przez mieszkańców naszego miasta. Kamery monitoringu miejskiego przyczyniły do ujęcia
i przekazania policji złodzieja elektronarzędzi. Ujęto i przekazano policji dwóch nieletnich, którzy kradli
z placów zabaw hulajnogi i rowery.
W maju 2020 r. zostało zakupione urządzenie samoczynnie rejestrujące obraz – tzw.
„fotopułapka”. Wykorzystujemy ją do monitoringu miejsc trudno dostępnych, gdzie nie ma możliwości
zainstalowania kamery CCTV. Dzięki „fotopułapce” zlikwidowaliśmy, zapewne tymczasowo miejsce,
gdzie odbywały się nocne imprezy młodzieży na których spożywano alkohol. Imprezowicze nie
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sprzątali po sobie zostawiając sterty butelek, puszek oraz opakowań po artykułach spożywczych.
Urządzenie będzie wykorzystywane również do monitoringu nielegalnych wysypisk śmieci na
obrzeżach miasta. Na prośbę ZGM TBS fotopułapkę umieszczaliśmy w sąsiedztwie pojemników na
odpady usytuowanych w ciągach garaży będących w zasobach ZGM-u, gdzie użytkownicy notorycznie
zaśmiecali okolice pojemników odpadami wielkogabarytowymi. Ujęto kilku sprawców zaśmieceń, także
proceder na chwilę obecną został ukrócony.
Służyliśmy pomocą Policji, która bardzo często zwracała się do nas o materiał zarejestrowany
przez kamery. Obraz z kamer niejednokrotnie przyczynił się do ustalenia sprawców naruszeń
drogowych. Służyliśmy pomocą zwykłym mieszkańcom w różnych sprawach, gdzie pomocny okazywał
się monitoring miejski.

4.9 Bezzałogowy statek powietrzny (dron)
W grudniu 2018 dla straży miejskiej został przekazany bezzałogowy statek powietrzny tzw.
dron, którego głównym zadaniem jest badanie niskiej emisji. Do jego użycia, pod koniec listopada
2018 r. przeszkolono trzech strażników, którzy uzyskali świadectwa kwalifikacji operatorów
bezzałogowych statków powietrznych. Posiadają oni uprawnienia do lotów w zasięgu wzroku VLOS
oraz poza zasięgiem wzroku BVLOS, co może być pomocne podczas akcji poszukiwawczych. W roku
2020 w sezonie grzewczym, prowadzono cotygodniowy monitoring jakości powietrza przy użyciu
„drona”. W miesiącach styczeń-marzec oraz październik-grudzień wykonano 245 pomiarów,
bezpośrednio przy źródle emisji (komina) przy pomocy mobilnego laboratorium SOWA zamontowanym
do drona.
W 13 przypadkach wyniki pomiarów wykazały przekroczone normy szkodliwych substancji.
W miejscach tych przeprowadzono kontrole palenisk. W ich wyniku w 5 kotłowniach ujawniono
spalane odpady, w trzech przypadkach zastosowano pouczenie, w dwóch przypadkach zastosowano
postępowanie mandatowe. W 3 spornych sytuacjach pobrano próbki odpadu paleniskowego (popiołu),
który wysłano do ekspertyzy w specjalistycznym laboratorium. Pozostałe kontrole nie wykazały
nieprawidłowości.
Monitoring źródeł niskiej emisji:
Styczeń 2020
-

02.01. - ul. Bukowa 6, 8, 10, 12, 27, 29, 31, 33, 35;

-

08.01. - Pokaz monitoringu jakości powietrza w Połczynie Zdroju, ul. Szczecińska 50,
ul. Graniczna 3, 7, 1, ul. Polna 37, 35, 33, 31, 25.

-

16.01. - ul. Trzesiecka 61, 21, 32, 41, 59, 57, 53, ul. Łowiecka 1, ul. Letniskowa 2, 3, 28;

-

17.01. - ul. Polna 94, 96, ul. Królowej Jadwigi 4;

-

22.01. - ul. Dębowa 13, 15, 12, 14, 17, 19, 16, 18;

-

29.01. - Pokaz monitoringu jakości powietrza w Wałczu ul. Żyzna 8.

Luty 2020
-

03.02. - ul. Niecała 3, 10, 23;

Analiza realizacji zadań gospodarczych Straży Miejskiej w Szczecinku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

-

03.02. - ul. Szczecińska 59, 57, 55, 53;

-

10.02. - ul. Kasztanowa 3, 6, 8, ul. Jesionowa 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10;

-

20.02. - ul. Kwiatowa 22, Szymanowskiego 11, Królowej Jadwigi 5, Trzesiecka 34;

-

25.02. - ul. Chojnicka 3, 5, 7, 1, 21, 23, 25, 11, 13;

-

27.02. - ul. Kaszubska 44, 45, 47, 37, 39 ul. Niecała 4, 6, 18, 21, 25, 29, 12, 24.
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Marzec 2020
-

4.03. - ul. Kwiatowa 22, ul. Szymanowskiego 26, 23, ul. Miła 36, 38, ul. Jagiełły 17h, 17i, 17g

-

05.03. - ul. Trzesiecka 25, 39, ul. Kukułcza 12, 9, ul. Traugutta 2

-

10.03. - ul. Dębowa 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 26, 27;

-

18.03. - ul. Bukowa 8, 10, 12, 14, 29, 31, 33, 35, 53;

-

31.03. – ul. Ul. Kościuszki 50A, 50B, 52B, 60, 62, 64, 64A, 66, 68, 70, 72;

Październik 2020
-

01.10. - ul. Lwowska 2, 4, 6, 1, 3, 5;

-

05.10. - ul. Polna 102, 100, 98, 96, 94, 92, 90, 88, 86;

-

07.10. - ul. Brzozowa 23, 40, 30;

-

13.10. - ul. Chojnicka 9, 11, 13, 15, 17; ul. Poznańska 16;

-

23.10. - ul. Turystyczna 20, 16, 12, 13A, 13B, ul. Radosna 28, 26A, ul. Trzesiecka 35, 40, 44,
65, ul. Krajobrazowa 32, 34, ul. Letniskowa 1;

-

9.10. - ul. Kaszubska 47, 37, 39, 29, 27, 17, 11, 33;

Listopad 2020
-

04.11. – ul. Lwowska 7, 9, 20; ul. Ziemowita 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, 18, 20;

-

09.11. - ul. Bugno 8, 75, 21, 4, ul. Koszalińska 15A, 15, ul. Zielona 60;

-

16.11. - ul. Czaplinecka 16, 18, 27, 29, 20, 22;

-

25.11. - ul. Miła 25, 27, 29, 31, 33.

Grudzień 2020
-

01.12. – ul. Matejki 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20;

-

09.12. - ul. Miła 38, 40, 42, 44, 46, 35, 37, 39, 41, 33, 31, 32, 34, 28a, 28, 26, 29, 27, 25; ul.
Chojnicka 10;

-

15.12. – ul. Pilska 1, 1a, ul. Dębowa 26, 24, 22, 20, 21, 18;

-

23.12. – ul. Łowiecka 2, 6, 49, Krajobrazowa 28, Turystyczna 7.

Poza monitoringiem czystości powietrza dron był wykorzystywany do comiesięcznych (1 x w miesiącu)
zadań z zakresu monitoringu nielegalnych wysypisk śmieci, monitoring stanu drzewostanu, badania
sieci przesyłowych, kontroli miejsc wypalania traw oraz innych zadań. Podczas finału WOŚP strażnicy
prezentowali dla mieszkańców jego możliwości.
Kontrola nielegalnych wysypisk:
-

styczeń 2020 - monitoring nielegalnych wysypisk ul. Koszalińska, strefa ekonomiczna;

-

luty 2020 - monitoring nielegalnych wysypisk przy ogrodach działkowych „Wrzos”,
ul. Kołobrzeska, ul Turystyczna;

-

marzec 2020 - monitoring nielegalnych wysypisk ul. Turystyczna;

-

kwiecień 2020 - monitoring nielegalnych wysypisk ul. Kołobrzeska, ogrody działkowe „Wrzos”;
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maj 2020 - monitoring nielegalnych wysypisk ul. Kołobrzeska, ROD „Wrzos” monitoring
nielegalnych wysypisk ul. Turystyczna,

-

czerwiec 2020 - monitoring nieużytków rolnych terenów należących do AMW gdzie wylewano
nieczystości płynne;

-

lipiec 2020 - monitoring nieużytków tereny AMW, Lasek Zachodni, ROD „Wrzos”;

-

sierpień 2020 - monitoring nielegalnych wysypisk śmieci ul. Turystyczna;

-

październik 2020 - monitoring nielegalnych wysypisk ul. Turystyczna;

-

grudzień 2020 - monitoring nielegalnych wysypisk ul. Turystyczna;

Zagrożenie pożarowe, spalanie odpadów, wypalanie traw:
-

kwiecień 2020 - monitoring nieużytków rolnych na obrzeżach miasta pod kątem zagrożenia
pożarowego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej;

‒

maj 2020 - monitoring nieużytków rolnych na obrzeżach miasta pod kątem zagrożenia
pożarowego z wykorzystaniem kamery termowizyjnej;

‒

czerwiec 2020 - monitoring Lasku Zachodniego pod kątem zagrożenia pożarowego
z wykorzystaniem kamery termowizyjnej;

‒

sierpień 2020 monitoring ul. Słupska, ogrody działkowe, cmentarz pod kątem zagrożenia
pożarowego;

‒

wrzesień 2020 kontrola ogrody działkowe ul. Wodociągowa, Szymanowskiego pod kątem
spalania odpadów;

‒

październik 2020 - kontrola z użyciem termowizji pod kątem spalania odpadów ul. Słupska,
Rybacka, Szymanowskiego ogrody działkowe;

‒

listopad 2020 - kontrola z użyciem termowizji pod kątem spalania odpadów ROD „Wrzos”
ul. Kołobrzeska

Monitoring drzewostanu:
-

maj 2020 - monitoring drzewostanu linia brzegowa park miejski ul. Kościuszki;

‒

czerwiec 2020 - monitoring drzewostanu linia brzegowa j. Trzesiecko park miejski, Świątki, Las
Klasztorny, Mysia Wyspa, Żeglarska.

Inne zadania:
-

marzec 2020 - inspekcja sieci ciepłowniczej MEC z użyciem kamery termowizyjnej
ul: Kołobrzeska;

-

marzec 2020 - kontrola przestrzegania nakazów, zakazów w związku z COVID -19, loty nad
parkiem oraz osiedlami, place zabaw, boiska;

-

kwiecień 2020 - kontrola przestrzegania nakazów, zakazów w związku z COVID -19, loty nad
parkiem oraz osiedlami, place zabaw, boiska;

‒

czerwiec 2020 - na zlecenie UM inspekcja inwestycji budowlanej po kątem gromadzenia
odpadów budowlanych ul. Koszalińska (obwodnica).

W roku 2020 strażnicy miejscy przeprowadzili 61 kontroli przydomowych kotłowni w wyniku czego
w 13 przypadkach nałożono mandaty karne na kwotę 2 550 zł, w czterech przypadkach na podstawie
ekspertyz pobranych próbek paleniskowych skierowano 4 wnioski o ukaranie a w trzech przypadkach
zastosowano pouczenie. W tym roku został prawomocnie rozstrzygnięty wniosek o ukaranie, gdzie
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sprawca wypalania między innymi płyt laminowanych, papieru ściernego i innych rzeczy, posiadający
zakład lakierniczy, podważał wyniki pomiarów wykonanych najpierw przez BSP a następnie wykonanej
ekspertyzy pobranej próbki paleniskowej. Sprawa została zakończona wymierzeniem mu grzywny
w wysokości dwóch tysięcy złotych. Zastosowano w 29 sprawach pouczenia.

5. Realizacja zadań szczególnie ważnych

Zadaniem szczególnie ważnym, na realizację, którego położono największy nacisk jest
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w najbardziej uczęszczanych miejscach.
Realizując to zadanie Straż Miejska wykonuje służby całodobowe. Ciągłość służby zapewnia dyżurny,
patrol zmotoryzowany oraz obsługa monitoringu.
Zadania do służb planowane są po wcześniejszej analizie zdarzeń oraz analizie miejsc
szczególnie

zagrożonych.

Na

bieżąco

uaktualniane

są

miejsca

zagrożone.

Systematycznie

kontrolowano miejsca zbierania się osób spożywających alkohol, kontrolowano znane nam miejsca
grupowania się zdemoralizowanej młodzieży, klatki schodowe, piwnice. Natychmiast reagowano na
sygnały o zakłócaniu porządku publicznego. Zadaniu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego służą również apele do społeczeństwa o poczucie się współodpowiedzialnymi za stan
bezpieczeństwa i porządku, a w szczególności o natychmiastowe sygnalizowanie nam lub Policji
o stwierdzonych nieprawidłowościach. Istotnym jest, aby informacje były przekazywane wieloma
kanałami. Realizując to, dla możliwości pełniejszego przekazywania wiedzy o działalności Straży
Miejskiej w Szczecinku jest prowadzona strona internetowa. Jest również prowadzony fanpage na
facebooku gdzie również przekazujemy informacje o naszej działalności.
W różnych miesiącach różne zadania miały swój priorytet. Zadaniem szczególnie ważnym
w okresie zimy była walka z jej skutkami. Docierano do właścicieli obiektów z płaskimi,
wielkopowierzchniowymi dachami i obligowano ich do uprzątania zalegającego śniegu. Przymuszano
zarządców nieruchomości do usuwania sopli lodowych i nawisów śnieżnych oraz śliskości
z przylegających do nieruchomości chodników. W roku 2020 r. za pomocą startera rozruchowego
strażnicy miejscy udzielili pomocy kierowcom przy uruchomieniu 258 samochodów. Większość z nich
była uruchamiana w porze zimowej.
Dnia 2.04.2020 r. Wojewoda zachodniopomorski wydał polecenie na podstawie, którego Policja miała
stawiać zadania do realizacji strażom miejskim, a straże mają miejskie miały wykonywać zadania
wyłącznie w zakresie w jakim służyły prowadzeniu działań związanych z weryfikacją nakazów
i zakazów związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Już od dnia
1.04.2020 r.

w większym niż dotychczas zakresie były wykonywane wspólne patrole oraz inne

wspólne działania Policji i Straży Miejskiej w Szczecinku. Taki stan rzeczy trwał do dnia 18.06.2020 r.,
kiedy to MSWiA uchyliło polecenie wojewody. Polecenie wojewody zostało uchylone dopiero 18
czerwca 2020 r.
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Podobna sytuacja nastąpiła 10.10.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Wójtom, Burmistrzom,
Prezydentom miast decyzję polecającą zlecenie podległym strażom gminnym (miejskim) dokonywania
dyslokacji patroli straży gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych
terytorialnie jednostek Policji; organizacji wspólnych patroli z Policją; prowadzenie innych form
współpracy straży z Policją, w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów zakazów
i obowiązków wynikających z przepisów prawa, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa
SARS-CoV-2 zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji;
realizację pozostałych zadań tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu
działań związanych z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
W tym czasie straż miejska praktycznie była wyłączona z realizacji swoich ustawowych zadań.
W roku 2020 strażnicy miejscy 93 razy rozwozili paczki z pomocą żywnościową do osób poddanych
kwarantannie

a

potrzebujących

takiej

pomocy.

Strażnicy

dostarczyli

również

400

paczek

z pomocą żywnościową przygotowaną przez Szczecinecką Fundację na Rzecz Poszkodowanych
w

Wypadkach

Komunikacyjnych

w

ramach

Programu

Operacyjnego

Pomoc

Żywnościowa

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). W kilku
przypadkach w sytuacji osób chorych na Covid-19 strażnicy umieszczali ich zwierzęta w schronisku dla
zwierząt.

Podczas

wspólnych

służb

z

Policją

prowadzone

były

interwencje

związane

z nieprzestrzeganiem nakazów i zakazów związanych z ograniczaniem choroby Covid-19. Realizowane
również były zadania narzucane nam przez Policję.
Egzekwowano obowiązek utrzymania terenów w odpowiednim stanie. Były prowadzone
rozmowy z właścicielami nieruchomości w trakcie, których ustalano termin na uprzątnięcie terenów.
W 2020 r. straż miejska wyegzekwowała od właścicieli lub zarządców nieruchomości uporządkowanie
128 terenów w mieście.
W roku 2020 strażnicy złapali lub przejęli 149 psów i 42 koty, które umieszczone zostały
w schronisku dla zwierząt lub weterynarii.
Oprócz psów i kotów podjęto 80 interwencje związane ze zwierzętami dziko żyjącymi. Najwięcej
dotyczyło rannych ptaków. 17.01.2020 około godziny 8:30 dyżurny straży miejskiej otrzymał
zgłoszenie z ulicy Pilskiej, gdzie zgłoszono sarnę uwięzioną w płocie. Głowa sarny przeszła pomiędzy
prętami bramy wjazdowej i sarna nie mogła się sama uwolnić. Na miejsce wezwano lekarza
weterynarii, który po podaniu środków usypiających uwolnił sarnę i zabrał ją na obserwację.
18.04.2020 r. około godziny 7:15 strażnicy podejmowali interwencję na ul: Harcerskiej, gdzie
w ogrodzeniu zakleszczył się „koziołek” zwierzę zostało uwolnione przez strażników. 7.05.2020 około
godziny 17:00 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na jeziorze Leśnym znajduje się łabędź
zaplątany w sieci rybackie. Na miejscu strażnicy potwierdzili to zgłoszenie. Po przeciwnej stronie
jeziora znajdował się łabędź, który ciągnął za sobą boje co świadczyło, że faktycznie jest zaplątany w
sieci. Na miejsce wezwano dzierżawcę jeziora oraz Mężczyznę, który z zamiłowania zajmuje się
łabędziami w Szczecinku. Za pomocą pontonu podpłynęli do niego i przetransportowali na brzeg. Po
uwolnieniu został wypuszczony do jeziora. 28.10.2020 około godziny 14:15 zgłoszenie o jeleniu
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uwięzionym w siatce ogrodzenie obwodnicy na wysokości węzła Żółtnica. Na miejscu strażnicy zastali
uwięzionego byka daniela. Po uwolnieniu przegonili go na tereny leśne.
Realizując zadanie zwiększenia bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych strażnicy
miejscy zatrzymywali również sprawców przestępstw. Ujęli i przekazali policji 65 osób w tym
12 sprawców przestępstw. Do miejsca zamieszkania 100 doprowadzono osób. a 36 osób przekazano
dla zespołów ratunkowych.
Wielokrotnie w godzinach nocnych strażnicy kontrolowali znane miejsca pobytu osób
bezdomnych. Podczas kontroli rozwożono bezdomnym koce i kołdry a nawet pozyskaną żywność.
Strażnicy zabezpieczyli 35 miejsc różnych zdarzeń, od miejsc stwarzających zagrożenie dla
osób poruszających się do miejsc pożarów.
Ujęto 51 nieletnich znajdujących się pod wpływem alkoholu, narkotyków lub popełniających czyny
świadczące o ich demoralizacji. Między innymi ujęto nieletnich sprawców kradzieży rowerów, hulajnóg,
zniszczenia przystanku komunikacji miejskiej.
22.07.2020 r. około godziny 0:05 na ul: Mierosławskiego na przystanku komunikacji miejskiej operator
kamer monitoringi wizyjnego zauważył dwóch mężczyzn spożywających wódkę oraz palących
papierosy. Patrol wysłany na miejsce podjął w stosunku do obu interwencję. Okazało się, że jeden jest
pełnoletni a drugi nieletni w wieku 17 lat. Pełnoletni został ukarany mandatem karnym i zwolniony
natomiast po nieletniego wezwano matkę. W trakcie oczekiwania nieletni stał się agresywny zaczął
wymachiwać rękoma, nie wykonywał poleceń. W związku z tym obezwładniono go przy użyciu siły
oraz kajdanek. Po przyjściu matki i zdjęciu mu kajdanek, nieletni znowu stał się agresywny zarówno
w stosunku do strażników jak i matki. Kobieta z obawy o własne zdrowie wezwała na miejsce Policję.
Nieletni został przekazany Policji.
21.08.2020 około godziny 1:35 operator monitoringu wizyjnego zauważył leżącego na schodach
młodego mężczyznę. Patrol, który został wysłany na miejsce zastał wskazanego mężczyznę. Był on
upojony alkoholem. Na stoliku, w pobliżu spał drugi mężczyzna, również upojony alkoholem. Okazało
się, że są to nieletni mieszkańcy Lotynia. Obaj twierdzili, że przyjechali na urodziny kolegi. Obaj
nieletni zostali przekazani Policji.
10.12.2020 około godziny 17:40 na ul: Szczecińskiej znaleziono leżącą w rowie nieprzytomną
trzynastolatkę upojoną alkoholem.
Straż Miejska posiada na wyposażeniu dwa alkotesty, które są systematyczne wzorcowane
a wyniki ich badań są w pełni wiarygodne. Aby zminimalizować ilość przypadków kierowania
pojazdami pod wpływem alkoholu, w siedzibie straży udostępniamy mieszkańcom alkotesty celem
sprawdzenia zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. W 2020 r. z możliwości bezpłatnego
badania alkotestem na zawartość alkoholu skorzystały 56 osób. Najwyższy wynik, który wykazał
alkotest to 1,02 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Ciekawsze albo bardziej bulwersujące interwencje to:
30.12.2019 r. około godziny 8:00 pracownicy szpitala wezwali straż miejską na interwencję do kobiety,
która przebywała w piwnicy szpitala przy pracowni RTG i nie chciała opuścić terenu szpitala. Na
miejscu strażnicy zastali doskonale znaną z wielu wcześniejszych interwencji bezdomną, która spała
na krześle. Od kobiety czuć było ostrą woń alkoholu. Na spodniach, w kroczu widać było mokrą plamę.
Śmierdziało od niej moczem a obok stały jej porozkładane reklamówki. Kobieta opuściła szpital na
polecenie strażników.
4.01.2020 r. około godziny 22:50 na Placu Wolności operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył
dobrze nam znanego mężczyznę, który pił tam piwo a następnie wyżył się na rynnie zamontowanej na
budynku, urywając ją.
5.01.2020 r. około godziny 14:30 patrol straży miejskiej podjął interwencję na ul: Zielonej, gdzie
zgłoszono, że znajdująca się tam kobieta zachowuje się w dziwny sposób. Po przyjeździe na miejsce
strażnicy zastali kobietę znajdującą się wyraźnie pod wpływem środków odurzających. Kobieta została
przekazana dla zespołu ratunkowego.
16.01.2020 r. około godziny 9:45 strażnicy zostali powiadomieni telefonicznie o mężczyźnie, który miał
spać w samochodzie zaparkowanym na ul: Koszalińskiej. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zastali
zaparkowany samochód a w nim mężczyznę wyglądającego na śpiącego. Nie reagował na wzywanie
go. Po otworzeniu drzwi i sprawdzeniu jego odruchów okazało się, że nie ma tętna, źrenice nie
reagowały na światło, był zimny. Na miejsce wezwano Policję oraz zespół ratownictwa medycznego,
który stwierdził jego zgon.
26.01.2020 około godziny 3:15 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył grupę osób, które
spożywały alkohol oraz narkotyzowały się. Na miejsce udał się patrol mieszany złożony z policjantów
oraz strażnika miejskiego. Dochodząc do tej grupy strażnik zauważył jak jeden z mężczyzn rzuca na
ziemię zawiniątko i usiłuje je zakryć stopą. Mężczyzną tym okazał się obywatel Ukrainy a w zawiniątku
była amfetamina. Mężczyzna ten został zatrzymany przez policjantów.
31.02.2020 około godziny 19:55 strażnicy zostali wezwani na interwencje na ul: Kopernika, gdzie
przed klatką schodową mężczyzna miał bić kobietę. Na miejscu wylegitymowano między innymi
poszkodowaną oraz sprawcę. W związku z tym, że sprawca w dalszym ciągu zachowywał się
agresywnie oraz groził kobiecie, mężczyzna ten został przekazany Policji.
3.02.2020 około godziny 15:30 strażnicy zostali wezwani na interwencję do sklepu na osiedlu Zachód,
gdzie zagłoszono zakłócanie porządku publicznego przez mężczyznę. Mężczyzna w momencie
przyjazdu przebywał wraz z ochroną sklepu na zapleczu. Jak wynikało z relacji mężczyzna miał ukraść
artykuły spożywcze. Zachowywał się jak po użyciu środków odurzających. Mężczyzna ten został
przekazany patrolowi Policji.
7.02.2020 r. około godziny 20:40 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który
w okolicy skrzyżowania ulicy Koszalińskiej i Boh. Warszawy zakłóca pokój i porządek publiczny
wymachując bronią. Na miejsce strażnicy wezwali patrol Policji. Po obezwładnieniu mężczyzny okazało
się, że wymachiwał atrapą broni.
11.02.2020

około

godziny

1:30

Dyżurny

Straży

Miejskiej

otrzymał

informację

od

Policji

o usiłowaniu włamania do jednego z kantorów na terenie miasta. Po odtworzeniu nagrań
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z kamer monitoringu dyżurny wytypował sprawców tego czynu. Po około 1,5 godzinie operator
zauważył zidentyfikowanych sprawców co pozwoliło Policji na ich zatrzymanie.
14.02.2020

na

ul:

Armii

Krajowej

strażnicy

zabezpieczali

miejsce

znalezienia

niewybuchu

z II Wojny Światowej.
15.02.2020 około godziny 00:30 strażnicy zabezpieczali miejsce pożaru samochodu do czasu
ugaszenia pożaru przez PSP.
15.02.2020 około godziny 14:00 strażnicy zostali wezwani na interwencję na ul: 1 Maja, gdzie grupka
młodzieży miała zaatakować starszego mężczyznę. Ze zgłoszenia wynikało, że przewrócili go z roweru,
na którym jechał a następnie obrzucili go kamieniami. Czterech nieletnich z tej grupy zostało
wylegitymowanych przez strażników. Byli to nieletni w wieku od 10 do 13 lat. Według relacji
poszkodowanego, wcześniej ta sama grupa przewróciła na ziemię nietrzeźwego a następnie
przeszukali mu kieszenie.
27.02.2020 około godziny 20:35 strażnicy zostali wezwani na interwencję do autobusu komunikacji
miejskiej na ul: Dworcową. Jak wynikało ze zgłoszenia autobusem miał od dłuższego czasu jeździć
starszy mężczyzna. Jak się okazało mężczyzna z uwagi na swój wiek stracił orientację, nie wiedział
gdzie się znajduje i gdzie jedzie. Po ustaleniu adresu jego zamieszkania strażnicy przewieźli go do
domu.
10.03.2019 około godziny 16 interwencja przy jednym ze sklepów na osiedlu Zachód, gdzie kobieta
narodowości bułgarskiej w sposób. oszukańczy uprawiała żebractwo. Wyłudzała pieniądze od klientów
sklepu posługując się puszką oraz kartką z napisem, że zbiera na chore dziecko. Kobieta został
przywieziona do Szczecinka z Piły celem uprawiania takiego procederu.
15.03.2020 r. około godziny 15:20 dyżurny otrzymał telefoniczne zgłoszenie o bójce na ul: Szafera. Na
miejscu świadkowie wskazali piwnicę, gdzie mieli się bić. Po wejściu do piwnicy strażnicy zastali
czterech mężczyzn, z których dwóch szarpało się między sobą leżąc na ziemi. Mężczyzn rozdzielono
i wylegitymowano.
22.04.2020 około godziny 12:52 dyżurny straży miejskiej odebrał zgłoszenie o mężczyźnie, który
wpadł do pojemnika na śmieci. Okazało się, że był to 83 letni mężczyzna, który nie zachował
ostrożności
i wpadł do pojemnika. Strażnicy wyciągnęli tego mężczyznę.
22.04.2020

około

godziny

18:50

podczas

kontroli

przydomowej

kotłowni

na

ul: Mierosławskiego strażnicy ujawnili spalanie wiązek kabli w plastikowych osłonach, gumy
i lakierowanego drewna. Na sprawcę zostanie skierowany wniosek o ukaranie.
27.04.2020 około godziny 17:20 na ul: Bartoszewskiego operator kamer monitoringu wizyjnego
zauważył mężczyznę kopiącego w kosze na śmieci przewracając je. Mężczyzna schował się w klatce
schodowej jednego z bloków.
27.04.2020 około godziny 19:40 patrol straży miejskiej udał się na ul: Kopernika, gdzie zgłoszono
mężczyznę wyrzucającego przedmioty przez okno. Na miejscu strażnicy zastali leżące przed blokiem
na wysokości wskazanego okna przedmioty takie jak torba, środki czystości, czajnik elektryczny oraz
artykuły spożywcze. Na trzecim piętrze klatki schodowej strażnicy zastali dziwnie zachowującego się
mężczyznę. Rzucił długopisem o podłogę, do strażniczki zwracał się mamo a później stwierdził, że jest
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Bogiem i usiłował przeskoczyć przez barierki na trzecim piętrze. Strażnicy sprowadzili tego mężczyznę
do radiowozu a następnie na miejsce wezwali policję i zespół ratunkowy. Po dłuższej chwili
Policjantom udało się sprawdzić stan jego trzeźwości. Okazało się, że jest trzeźwy. Po tym zespół
ratunkowy zabrał go do szpitala.
1.05.2020 r. około godziny 1:15 patrol straży miejskiej podczas patrolowania ul: Cieślaka zauważył
rowerzystę jadącego jezdnią od strony ul: Słowiańskiej. Rowerzysta skręcając na parking przewrócił
się. Podczas legitymowania go okazało się, że znajduje się w stanie nietrzeźwości. W wydychanym
powietrzu miał ponad 2 promile alkoholu.
3.05.2020 r. około godziny 1:30 Patrol straży miejskiej został wezwany na ul: Łukasiewicza, gdzie
zgłoszono dziwne hałasy, szczekanie psów w okolicy. Podczas patrolu tej ulicy strażnicy zauważyli
duże zadymienie od strony ulicy Szczecińskiej. Po przejechaniu drogą łączącą ulicę Łukasiewicza ze
Szczecińską ujawnili płonący samochód na terenie posesji. Strażnicy zabezpieczyli to miejsce do czasu
przyjazdu PSP.
9.05.2020 około godziny 12:30 interwencję na skateparku przy ul: Cieślaka, gdzie operator kamer
monitoringu wizyjnego zauważył dwóch doskonale nam już znanych chłopców, którzy wcześniej na ul:
Bartoszewskiego ukradli dwie hulajnogi. Na widok patrolu chłopcy usiłowali uciec. Obaj zostali
przekazani patrolowi Policji.
9.05.2020 r. około godziny 17:35 na terenie strefy aktywnego wypoczynku, operator kamer
monitoringu wizyjnego zauważył dwóch chłopców, którzy kradną stojące przy placu zabaw rowery.
Obaj zostali ujęci i przekazani Policji.
22.05.20202 r. około godziny 23:45 na ul: Warcisława IV operator kamer monitoringu wizyjnego
zauważył rowerzystę, który poruszając się zygzakiem na bagażniku przewoził pasażera. Rowerzysta
ten został zatrzymany do kontroli na ul: Warcisława IV. Jak się okazało, obaj znajdowali się pod
wpływem alkoholu. Pasażer dodatkowo, był piętnastolatkiem. Obaj zostali przekazani Policji.
24.05.2020 około godziny 1:20 strażnicy miejscy podczas patrolowania ul: Cieślaka zauważyli dwóch
mężczyzn wchodzących na cmentarz. Strażnicy poszli za nimi. Na cmentarzu mężczyźni spotkali się
z trzecim, rozsiedli się na pomnikach przewracając znicze i zaczęli spożywać przyniesiony alkohol.
28.05.2020 około godziny 11:30 patrol straży miejskiej patrolujący ulicę Słupską zauważył rowerzystę,
który miał problemy z utrzymaniem równowagi na rowerze. Po zatrzymaniu go do kontroli okazało się,
że rowerzysta znajduje się w stanie nietrzeźwości. Został przekazany Policji.
30.05.2020 około godziny 14:30 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie, który na
boisku Szkoły Podstawowej zaczepia dzieci. Po przybyciu na miejsce strażnicy zastali leżącego na
trawie mężczyznę. Był on bez butów. W trakcie legitymowania zachowywał się irracjonalnie, był
pobudzony
i agresywny. Wyglądał na odurzonego narkotykami. W związku z takim zachowaniem na miejsce
wezwano Policję. W trakcie wykonywania czynności mężczyzna wyjął z kieszeni szklaną lufkę
i zawiniątko z suszem roślinnym o charakterystycznym zapachu marihuany. Mężczyzna został
zatrzymany przez Policję.
W dniu 1 czerwca około godziny 11:30 na przystanku autobusowym przy ul. Wyszyńskiego, operator
kamer monitoringu miejskiego zauważył mężczyznę siedzącego na ławce. Obok niego znajdowały się
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skrzynki i plecak. Po przybliżeniu obrazu z kamery operator rozpoznał, że była to osoba bezdomna
wobec której podejmowane były wielokrotnie interwencje.

Na miejsce dyżurny wysłał patrol

zmotoryzowany. W skrzynkach, strażnicy znaleźli drogie elektronarzędzia. mężczyzna upierał się, że
przedmioty należą do niego, strażnicy nie dali mu wiary podejrzewając, że mogą pochodzić
z kradzieży. Na miejsce wezwano patrol Policji, który zatrzymał mężczyznę do ustalenia pochodzenia
posiadanych przez niego przedmiotów. Jak wynika z informacji podanej przez Policję elektronarzędzia
pochodziły z kradzieży.
5.06.2020 około godziny 10:30 dyżurny straży miejskiej otrzymał wezwanie na interwencję
w Szczecinku na ul: Lwowskiej Kobieta zgłosiła, że do pojemnika półpodziemnego wpadł jej portfel
z pieniędzmi. Prosiła o pomoc w wyciągnięciu. Na miejscu strażnik wszedł do tego pojemnika
i wyciągnął kobiecie portfel, po czym sam musiał zostać wyciągnięty za pomocą wyciągarki PGK.
7.06.2020 około godziny 14:45 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o grupie nieletnich
spożywających alkohol na terenie ogrodów działkowych przy ul: Koszalińskiej. W trakcie dojeżdżania
część grupy rozbiegła się. Na miejscu strażnicy wylegitymowali czwórkę nieletnich, z których jeden
znajdował się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Był to czternastoletni uczeń klasy VII
szkoły podstawowej.
12.06.2020 około godziny 1:40 podczas patrolowania ulicy Mierosławskiego strażnicy zauważyli
mężczyznę jadącego rowerem bez wymaganego oświetlenia. Po zatrzymaniu go do kontroli okazało
się, że rowerzysta jest nietrzeźwy. W wydychanym powietrzu miał ponad 1,5 promila alkoholu. Został
przekazany Policji.
15.06.2020 r. około godziny 23:20 na ul: Wyszyńskiego operator kamer monitoringu wizyjnego
zauważył jak idący mężczyzna przewrócił drugiego na chodnik i zaczął go kopać. Patrol straży
miejskiej wylegitymował obu. Podczas interwencji sprawca cały czas groził poszkodowanemu.
W związku ze stanem poszkodowanego wezwano zespół ratownictwa medycznego, który po udzieleniu
pomocy zabrał go do szpitala, natomiast sprawca został przekazany Policji.
18.06.2020 r. około godziny 18:40 strażnicy miejscy patrolując ulicę Pilską zauważyli kobietę jadącą
rowerem całą szerokością chodnika. Miała problemy z utrzymaniem równowagi. Tam została
zatrzymana do kontroli. Okazało się, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Na miejsce wezwano
patrol Policji, któremu ją przekazano. Okazało się, że w wydychanym powietrzu ma około 3 promili
alkoholu.
18.06.2020 r. około godziny 22:15 kolejna interwencja w szpitalu, gdzie przy pracowni RTG nocleg
zrobił sobie bezdomny. Spał na podłodze.
25.06.2020 r. około godziny 3:55 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył rowerzystę
jadącego zygzakiem. Patrol straży miejskiej zatrzymał tego rowerzystę do kontroli na ul: Wyścigowej.
Okazało się, że rowerzysta znajduje się pod wpływem alkoholu. W wydychanym powietrzu miał prawie
2 promile alkoholu.
25.06.2020 r. około godziny 23:15 na ul: Bohaterów Warszawy operator monitoringu wizyjnego
zauważył młodego mężczyznę przewracającego kosz na śmieci. Patrol, który został wysłany na
miejsce, wylegitymował go na wysokości sądu. Okazało się, że jest to nieletni.
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26.06.2020 r. około godziny 00:50 na terenie strefy aktywnego wypoczynku, operator monitoringu
wizyjnego zauważył trójkę mężczyzn spożywających tam alkohol. Patrol, który został tam wysłany
wylegitymował całą trójkę. Okazało się, że jednym ze spożywających alkohol jest nieletni. Został on
przekazany patrolowi policji, natomiast pozostali zostali ukarani mandatami karnymi.
28.06.2020 r. około godziny 2:45 na ul: Warcisława IV operator kamer monitoringu wizyjnego ujawnił
mężczyznę poruszającego się rowerem. Sposób jazdy wskazywał na to, że jest pijany. Jadąc
przewrócił się. W momencie, kiedy zaczął spożywać tam piwo został wylegitymowany przez
strażników.
W związku z tym, że podejmowanie dalszych czynności z osobami kierującymi rowerami pod wpływem
alkoholu należy do kompetencji tylko Policji, rowerzysta został przekazany patrolowi Policji. Jak się
okazało w wydychanym powietrzu miał 0,89 mg/l alkoholu, to jest prawie 2 promile.
9.07.2020 r. 17:10 interwencja na ul: Chełmińskiej, gdzie zgłoszono mężczyznę leżącego przy sklepie.
W trakcie dojazdu na miejsce strażnicy zauważyli mężczyznę siedzącego na murku, który spadł z niego
uderzając głową o chodnik. W związku z tym na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego.
Po przyjeździe na miejsce ratownicy odmówili jego zabrania, dlatego został przez strażników
przewieziony do szpitalnego oddziału ratowniczego.
14.07.2020 r. około godziny 9:40 na ul: Kaszubskiej interwencja w sprawie nielegalnej wycinki drzew.
Pracownicy Wydziału ochrony środowiska UM w Szczecinku zgłosili nielegalną wycinkę drzew w okolicy
ogrodów działkowych. Na miejscu wylegitymowano 4 osoby, którym nakazano zaprzestanie wycinki do
października br.
14.07/15.07.2020 na ul: Trzesieckiej młody mężczyzna, który przyszedł od strony Trzesieki kostką
brukową składowaną w worku za przystankiem, dokonał zniszczeń na przystanku rozbijając dwa
monitory. Po rozbiciu uciekł w stronę Trzesieki. Na szczęście na nagraniach można go zidentyfikować.
14.07.2020 r. około godziny 23:00 na ul: Wyszyńskiego patrol straży miejskiej zauważył rowerzystę
jadącego od strony ul: Warcisława IV. Rowerzysta jechał bez wymaganego oświetlenia i miał
problemy z utrzymaniem równowagi. Po zatrzymaniu go do kontroli okazało się, że znajduje się pod
wpływem alkoholu. Patrol Policji, któremu go przekazano stwierdził w wydychanym przez niego
powietrzu 0,69 mg/l alkoholu.
18.07.2020 r. około godziny 16:45 w jednym ze sklepów na osiedlu Zachód zgłoszono kradzież
alkoholu przez dwóch mężczyzn. Patrol na podstawie podanego rysopisu wytypował i ujął sprawców.
Obaj sprawcy kradzieży zostali przekazani Policji.
21.07.2020 r. około godziny 3:00 na ul: Cieślaka patrol Straży Miejskiej w Szczecinku zatrzymał do
kontroli rowerzystę znajdującego się w stanie nietrzeźwości. Patrol policji, któremu go przekazano
podał mu do użycia alkotest, który wykazał ponad 2 promile alkoholu.
4.08.2020 około godziny 20:00 strażnicy miejscy patrolując lasek zachodni zauważyli trzy młode osoby
siedzące na bunkrze. Na widok radiowozu zaczęły zachowywać się nerwowo i usiłowały coś schować.
Po podejściu do nich strażnicy wyczuli charakterystyczną woń marihuany. Były to trzy młode kobiety
w wieku od 16 do 19 lat. W opakowaniu po chipsach znajdującym się przy jednej z tych kobiet
strażnicy znaleźli szklaną lufkę do palenia in. tytoniu z resztkami suszu o zapachu marihuany. Na
miejsce wezwano patrol Policji, któremu najstarsza z tych kobiet oddała papierowe zawiniątko

Analiza realizacji zadań gospodarczych Straży Miejskiej w Szczecinku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

22

z suszem roślinnym, który po badaniu okazał się marihuaną. Dalsze czynności prowadzi KPP
w Szczecinku.
5.08.2020 około 1:50 na skrzyżowaniu ulic 1 Maja i Zielonej operator kamer monitoringu wizyjnego
zauważył rowerzystę, którego sposób jazdy wskazywał na to, że mógł być pod wpływem alkoholu.
Patrol, który został wysłany na miejsce ujął go na ul: 1 Maja. Okazało się, że w wydychanym
powietrzu ma 0,65 mg/l alkoholu. Rowerzysta został przekazany Policji.
5.08.2020 zabezpieczenie miejsca znalezienia granatu w jeziorze Trzesiecko. Zabezpieczenie do czasu
zabrania go przez saperów.
6.08.2020 r. około godziny 20:40 na ul: Wyszyńskiego operator kamer monitoringu wizyjnego
zauważył jak siedzący na przystanku komunikacji miejskiej młody mężczyzna zaczął kopać w wiatę
przystanku i uderzać pięścią w monitor. Na miejsce został wysłany patrol zmotoryzowany.
W momencie dojazdu do tego miejsca mężczyzna wsiadł do autobusu i odjechał. Patrol pojechał za
autobusem i na pierwszym przystanku komunikacji miejskiej został przez strażników ujęty a następnie
przekazany patrolowi Policji.
11.08.2020 około godziny 20:45 informacja o przewracającym się mężczyźnie. A miejscu patrol zastał
mężczyznę siedzącego na ziemi. Miał on obrażenia na twarzy rozcięte czoło i policzek. Świadek
twierdził, że ten idąc przewrócił się uderzając głową o chodnik. Na miejsce wezwano zespół
ratownictwa medycznego, który zabrał go do szpitala.
12.08.2020 około godziny 8:40 dyżurny otrzymał zgłoszenie o awanturze wywołanej przez pacjenta
w przychodni lekarskiej na ul: Kilińskiego. Po przyjeździe na miejsce patrol został poinformowany
przez pielęgniarkę, że pacjent poprzez głośne krzyki i zaczepianie ludzi zakłócał tam spokój
i porządek. Odmawiał opuszczenia przychodni. W związku z tym, że odmawiał wykonywania poleceń,
odmówił podania swoich danych to został przekazany patrolowi Policji.
12.08.2020 około godziny 15:10 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Pilską zauważył rowerzystę,
którego wygląd wskazywał na stan nietrzeźwości. Rowerzysta został zatrzymany do kontroli.
Po przyjeździe na miejsce patrol Policji użył wobec niego alkotestu, który wskazał 0,45 mg/l alkoholu.
Rowerzysta został przekazany Policji.
13.08.2020 r. około godziny 13:00 dyżurny Straży Miejskiej w Szczecinku otrzymał wezwanie na
interwencję na ul: Bartoszewskiego. Ze zgłoszenia wynikało, że znajduje się tam mężczyzna, który
zakłóca spokój i porządek publiczny, rzuca w przechodniów puszkami a także przykłada sobie do szyi
nóż i mówi, że chce odebrać sobie życie. Po przybyciu na miejsce patrol zastał tam mężczyznę
znanego z wcześniejszych interwencji. Mężczyzna ten siedział na ławce a obok niego stała puszka
z resztką piwa oraz leżał na ławce nóż. Z uwagi na jego zachowanie, mężczyznę obezwładniono
zakładając mu kajdanki. Następnie został przekazany Policji.
16.08.2020 około godziny 18:50 patrol straży miejskiej patrolując ulicę lipową zauważył duże
zadymienie od strony ul: Bagiennej. Poprzez dyżurnego patrol wezwał na miejsce straż pożarną.
Na miejscu paliła się altanka. Strażnicy zabezpieczyli to miejsce do czasu ugaszenia pożaru.
18.08.2020 około godziny 8:40 dyżurny straży miejskiej odebrał zgłoszenie i mężczyźnie
z zakrwawioną głową leżącym przy galerii. Na miejscu strażnicy zastali tego mężczyznę, miał
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zakrwawioną głowę. Ślady krwi były widoczne na budynku, przy którym leżał. Na miejsce wezwano
zespół ratunkowy. Po opatrzeniu rany strażnicy przewieźli go do miejsca zamieszkania.
22.08.2020 około godziny 3:20 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył mężczyznę
spożywającego piwo w strefie aktywnego wypoczynku przy ul: Kopernika. Następnie mężczyzna ten
wsiadł na rower i pojechał. Patrol straży miejskiej zatrzymał go do kontroli już na skrzyżowaniu ulicy
Armii Krajowej i Wyszyńskiego. Patrol policji, któremu go przekazano stwierdził u niego 0,86 mg/l
alkoholu.
W dniu 22 sierpnia o 4 nad ranem na ulicy Armii Krajowej zaczepił strażników w radiowozie
mężczyzna, którego znali z wielu wcześniejszych interwencji. Jest on narkomanem. Mężczyzna bez
powodu zaczął ubliżać strażnikom, przeszkadzał im w wykonywaniu czynności służbowych. Gdy
strażnik chciał otworzyć drzwi radiowozu to ten blokował je nogą, w dalszym ciągu ubliżając
strażnikom i wymachując rękoma. Agresywnego mężczyznę obezwładniono oraz założono mu
kajdanki. Zespół Ratownictwa Medycznego, który przybył na miejsce, ze względu na jego stan,
postanowił przewieźć go do szpitala. W szpitalu ze względu na jego agresywne zachowanie,
obezwładniono go za pomocą pasów. Jak wynika z relacji, mężczyzna był zatruty całą gamą środków
odurzających od amfetaminy po barbiturany. Po kilku godzinach, gdy się uspokoił, wypuszczono go.
O godzinie 13:30 dyżurny Straży Miejskiej otrzymał prośbę od dyżurnego Policji o podjęcie interwencji
w kościele Mariackim. Z jego relacji wynikało, że w kościele przebywa mężczyzna, który awanturuje
się i zakłóca trwające nabożeństwo, oraz że dochodzi tam do rękoczynów. Według relacji dyżurnego
Policji mężczyzna miał również wchodzić na ołtarz. Patrol, który przybył na miejsce, zastał tego
mężczyznę siedzącego na schodach przed kościołem. Został on wyprowadzony z kościoła przez
jednego z uczestników mszy. Z relacji tego uczestnika mszy wynikało, że w trakcie mszy komunijnej
mężczyzna biegał po kościele, wchodził na ołtarz, był agresywny w stosunku do księdza, krzyczał
i ubliżał. Była to ten sam mężczyzna, wobec którego strażnicy miejscy podejmowano interwencję
o godzinie 4, i którego wcześniej zabrano do szpitala. Mężczyzna podczas interwencji był bardzo
agresywny nie wykonywał poleceń, ubliżał strażnikom. Użyto wobec niego siły fizycznej, w trakcie
obezwładniania chwytał strażnika za mundur kopał go. Na koniec założono mu kajdanki
i umieszczono w radiowozie. O zdarzeniu została również Policja. Na nasze zgłoszenie dyżurny Policji
odmówił przyjazdu i zatrzymania mężczyzny twierdząc, że mężczyzna jest im znany, jest chory
psychicznie i powinien być umieszczony szpitalu psychiatrycznym. Przez trzy godziny trwała
przepychanka pomiędzy dyżurnym, a lekarzem z Salusa oraz szpitalem. Mężczyzna, którego
zachowanie zagrażało bezpieczeństwu innym osobom, został przewieziony przez strażników na SOR.
W szpitalu nadal był agresywny. Strażnicy usłyszeli od personelu, że gdy został przywieziony wcześniej
dopuścił się znieważenia personelu, opluł oraz naruszył nietykalność lekarza, na koniec zdemolował
poczekalnię. W obawie o zdrowie lekarzy i personelu strażnicy pomogli obezwładnić go przywiązując
go pasami do łóżka. Na razie mężczyzna pozostał w szpitalu.
25.08.2020 około godziny 8:00dyżurny Straży Miejskiej odebrał zgłoszenie o mężczyźnie krzyczącym
w rejonie ulic Wojska Polskiego- Rzemieślnicza. Ze zgłoszenia wynikało, że mężczyzna spożywał tam
alkohol. Patrol Straży Miejskiej na ul: Rzemieślniczej, podjął interwencję w stosunku do tego
mężczyzny. Był on znany z wcześniejszych interwencji. Stał przy ogrodzeniu przedszkola trzymając
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w rękach butelki z piwem. W trakcie interwencji wypowiadał się nielogicznie, miał wahania nastroju.
Momentami głośno krzyczał. Strażnicy założyli mu kajdanki i umieścili w radiowozie. W związku z tym,
że Zachodziło podejrzenie, iż mężczyzna ten może być chory psychicznie lub znajdować się pod
wpływem środków odurzających na miejsce wezwano zespół ratunkowy. Po przyjeździe na miejsce
strażnicy przetransportowali ujętego do szpitala, gdzie po przywiązaniu go pasami do łóżka lekarz
podał środek uspokajający.
28.08.2020 r. około godziny 0:30 patrol Straży Miejskiej patrolując ulicę Wyszyńskiego zauważył
dwóch mężczyzn stojących na schodach klatki schodowej. Obok znajdowały się butelki z piwem oraz
butelki częściowo już opróżnione. Obaj zachowywali się nerwowo szepcząc między sobą. W związku
z tym, iż jeden z tych mężczyzn jest znany jako narkoman, strażnicy postanowili sprawdzić czy nie
posiada przy sobie narkotyków. Jak się okazało mężczyzna ten posiadał w kieszeni spodni szklaną
lufkę nabitą suszem o charakterystycznym zapachu marihuany. Obok nich na ziemi przy butelkach
z piwem leżała packa po papierosach w której znajdowała się foliowa torebka z suszem. Obaj
mężczyźni zostali przekazani Policji. Po sprawdzeniu przez technika kryminalistyki okazało się, że
w foliowej torebce również znajdowała się marihuana.
6.09.2020 około godziny 15:00 patrol zmotoryzowany straży miejskiej podczas patrolowania ul: Polnej
został zatrzymany przez mężczyznę, który wskazał mężczyznę idącego w kierunku bloków mówiąc, że
chwilę wcześniej dokonał kradzieży w sklepie i uciekł. Mężczyzna ten skręcił w stronę osiedla
budynków socjalnych. Był on doskonale już znany z kilku wcześniejszych interwencji. Na widok patrolu
wyrzucił trzymany w ręku telefon komórkowy. W trakcie podejmowania interwencji do patrolu
podbiegła kobieta krzycząc do tego mężczyzny „złodzieju oddaj telefon mojego dziecka”. Twierdziła,
że mężczyzna ten chwilę wcześniej ukradł telefon komórkowy jej dziecka. Okazało się, że telefon
został przez niego zniszczony, gdy rzucił go na ziemię. Następnie kobieta zażądała od niego zwrotu
ładowarki do telefonu. Mężczyzna ten wyciągnął ładowarkę z kieszeni i oddał ją kobiecie. Mężczyzna
został doprowadzony do radiowozu i wtedy zaczął ubliżać słowami wulgarnymi strażniczce miejskiej
oraz opluł ją. W momencie, kiedy strażnicy chcieli go zwolnić to znowu zaczął ubliżać strażniczce oraz
ponownie ją opluł. W związku z czym został przewieziony do KPP i przekazany Policji.
8.09.2020 około godziny 16:35 strażnicy podejmowali interwencję na terenie ogrodów działkowych
przy ul: Szymanowskiego, gdzie dwóch bezdomnych zajęło sobie jedną z altanek i tam nocowali. Na
prośbę prezesa tych ogrodów bezdomni zostali usunięci.
16.09.2020 r. około godz. 1440 z polecenia dyżurnego SM patrol udał się na Plac Wolności – przy
fontannie, gdzie zgłoszono kąpiącego się nago mężczyznę. Na miejscu patrol zastał dobrze znanego
z wielu interwencji bezdomnego, który ubrany był już w slipki i siedział na ławce. Obok niego leżały
mokre spodnie, koszula oraz skarpetki i buty. Mężczyzna przyznał, że kąpał się nago w fontannie,
twierdząc, że przecież nikt nie kąpie się w ubraniu. W uzgodnieniu z dyżurnym Straży Miejskiej
przewieziony został na ul. Wodociągową, gdzie otrzymał suche ubrania i żywność. Mężczyzna otrzymał
pomoc MOPS oraz pomoc medyczną.
18.09.2020 r. około godz. 2040 z polecenia dyżurnego straży miejskiej patrol udał się na ul. Szkolną,
gdzie zgłoszono leżącego na trawie mężczyznę. Na miejscu okazało się, że mężczyzna jest w trakcie

Analiza realizacji zadań gospodarczych Straży Miejskiej w Szczecinku za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

25

ataku padaczki. Czuć było od niego woń alkoholu. Na miejsce poprzez dyżurnego straży miejskiej
wezwany został Zespół Ratownictwa Medycznego. Po przyjeździe ratowników na miejsce, mężczyzna
odzyskał świadomość i po badaniu ratownicy stwierdzili, że mężczyzna nie wymaga hospitalizacji.
W związku z tym człowiek ten został przewieziony na adres zamieszkania.
21.09.2020 r. około godziny 23:45 patrol SM podczas patrolowania targowiska miejskiego zauważył
mężczyznę, obok którego stała puszka z piwem. Gdy podjechali do niego to z pod stołu wyszedł drugi
mężczyzna. Na widok strażników zaczęli zachowywać się nerwowo. Po sprawdzeniu tego miejsca
strażnicy znaleźli nożyce do cięcia metalu, klucz typu „żabka” oraz wiązki wyciętych przewodów
elektrycznych, natomiast w pobliskiej skrzynce elektrycznej stwierdzili otwarte drzwiczki i wycięte
przewody. W plecaku, który miał na sobie jeden z tych mężczyzn strażnicy znaleźli pocięte przewody
elektryczne. Obaj zostali ujęci i przekazani Policji.
27.09.2020 około godziny 00:05 patrol straży miejskiej patrolując ul: Kościuszki zauważył rowerzystę
poruszającego się ul: Woleńską po chodniku bez wymaganego oświetlenia. Po jego zatrzymaniu do
kontroli okazało się, e znajduje się w stanie nietrzeźwości (0,75 mg/l alkoholu). Rowerzysta został
przekazany patrolowi policji.
2.10.2020 r około godziny 19:35 patrol straży miejskiej patrolując ulicę Wyszyńskiego zauważył
mężczyznę, który przeszedł przez jezdnię w momencie, gdy sygnalizator podawał czerwone światło.
Gdy strażnicy dojeżdżali do niego to podeszła do nich kobieta zgłaszając, że ten sam mężczyzna
ukradł w jej sklepie czteropak piwa. Gdy strażnicy dojeżdżali do niego to odrzucił piwa i zaczął
uciekać. Mężczyzna ten został przez strażników ujęty i obezwładniony. W trakcie wykonywania z nim
czynności strażnicy znaleźli przy nim woreczek z białą substancją. Jak się okazało była to amfetamina.
Mężczyzna został przekazany Policji.
7.10.2020 ro około godziny 12:30 na ul: Szczecińskiej operator kamer monitoringu wizyjnego
zauważył, znanego nam z wielu interwencji bezdomnego, który z przed sklepu zabiera pozostawiony
tam sprzęt ogrodniczy w postaci podkaszarki spalinowej i elektryczne nożyce do żywopłotów.
Bezdomny z tymi rzeczami schował się za sklepem. Tam interwencję w stosunku do niego podjął
patrol straży miejskiej. Zabrane rzeczy schował do worka z makulaturą. Tam strażnicy znaleźli również
siatkę wędkarską i pokrowiec na wędki. Bezdomny został przekazany Policji.
9.10.2020 r. około godziny 2:45 na ul: Cieślaka operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył na
przystanku komunikacji miejskiej trzech mężczyzn pijących tam wódkę oraz palących papierosy.
Patrol, który udał się na miejsce wylegitymował dwójkę z nich. Trzeci mężczyzna odmówił podania
swoich danych oraz zaczął ubliżać i grozić strażnikowi. W momencie, gdy w kierunku strażnika zaczął
wymachiwać ręką został obezwładniony za pomocą RMG. W związku z tym, że w dalszym ciągu ubliżał
strażnikom, nie chciał podać swoich danych oraz zaczął stawiać opór został obezwładniony przy
pomocy siły fizycznej i kajdanek. Mężczyzna został przekazany Policji.
10.10.2020 r. około godziny 19:30 na ulicy Warcisława IV strażnicy podejmowali interwencję
w stosunku do starszej kobiety, która miała problemy z samodzielnym poruszaniem się. Kobietę
doprowadzono do miejsca zamieszkania. Z uwagi na to, że mieszka sama to powiadomiono o sytuacji
najbliższą rodzinę.
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10.10.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom miast decyzję
polecającą zlecenie podległym strażom gminnym (miejskim) dokonywania dyslokacji patroli straży
gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek
Policji; organizacji wspólnych patroli z Policją; prowadzenie innych form współpracy straży z Policją,
w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze
wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; realizację pozostałych zadań
tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych
z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
związanych zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
Wiąże się to z tym, że do dyspozycji Policji mogą zostać oddani wszyscy strażnicy, a dyżurny straży
miejskiej nie będzie w tym czasie miał do dyspozycji sił i środków pozwalających na podejmowanie
interwencji.

W związku z taką sytuacją wszelkie zgłoszenia dotyczące interwencji trzeba będzie

kierować do Policji.
11.10.2020 r. około godziny 19:20 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym
na chodniku na ul: Chełmińskiej. Na miejscu strażnicy zastali zgłaszającego, który oświadczył, że
leżący mężczyzna przewrócił się na chodnik uderzając o niego głową. Mężczyzna ten miał ranę na
głowie, z której sączyła się krew. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego, któremu go
przekazano. Mężczyzna został zabrany do szpitala
16.10.2020 r. około godziny 00:35 strażnicy miejscy udzielili asysty dla patrolu Policji podczas
interwencji w sprawie mężczyzny, który podciął sobie żyły. Na miejscu zastano mężczyznę
z widocznym rozcięciem na przedramieniu. Mężczyzna został przekazany dla zespołu ratownictwa
medycznego
i zabrany do szpitala.
17.10.2020 około godziny 20:30 interwencja na ul: Winnicznej, gdzie z zaparkowanego pojazdu
ulatniał się gaz. Pojazd ten został zabezpieczony przez PSP.
26.10.2020 około godziny 22:35 interwencja na skrzyżowaniu ulicy Polnej i Kosińskiego, gdzie biło się
dwóch młodych mężczyzn. Obu ujęto i przekazano patrolowi Policji.
29.10.2020 r. około godziny 19:30 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie
o kradzieży psa z przed sklepu NETTO. Po przejrzeniu zapisów z kamer okazało się, że kamera
zarejestrowała mężczyznę, który ukradł psa przywiązanego na parkingu przed sklepem NETTO
a następnie zaczął go ciągnąć za sobą w kierunku ul: Reja. Po przyjeździe na miejsce okazało się, że
właścicielka psa zatrzymała już sprawcę kradzieży. Mężczyzna tłumaczył się, że pies biegał samopas
i sam pobiegł za nim, ale nagranie wskazywało faktyczny przebieg zdarzenia. Na miejsce wezwano
patrol policji, któremu przekazano sprawcę.
31.10.2020 r. około godziny 17:55 interwencja na dworcu PKP, gdzie operator monitoringu wizyjnego
zauważył bójkę pomiędzy dwoma młodymi mężczyznami. Jak się okazało obaj byli poszukiwani
w związku z czym zostali przekazani Policji.
3.11.2020 około godziny 13:35 na ulicy Warcisława IV interwencja w sprawie młodzieży zakłócającej
spokój i porządek publicznych pod balkonami bloków. Na miejscu strażnicy wylegitymowali trójkę
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nieletnich, którzy zachowywali się tak głośno, że zakłócali spokój dla mieszkańców. Cała trójka
w wieku 13 i 14 lat. W związku z zakazem przebywania nieletnich w miejscach publicznych bez opieki
osoby dorosłej cała trójka została przekazana Policji.
7.11.2020 r. około godziny 10:55 na ulicy Spółdzielczej interwencja w sprawie blokady założonej na
koło samochodu, który został zaparkowany w sposób utrudniający ruch na tej ulicy. Zamiast
zadzwonić do straży miejskiej zgodnie z pozostawioną informacją sprawca usiłować odkręcić koło
samochodu i założyć inne. W tym momencie został zatrzymany przez patrol Policji.
W dniu 16.11.2020 r. około godziny 18:20 strażnicy miejscy udali się na ulicę Chełmińską celem
udzielenia pomocy dla Zespołu Ratownictwa Medycznego reanimującego mężczyznę. Pomimo tego, że
mężczyzna był przez długi czas reanimowany najpierw przez ratowników medycznych a później
również przez strażnika miejskiego, nie udało mu się przywrócić czynności życiowych.
22.11.2020 około godziny 12:55 interwencja w sprawie starszej kobiety dobijającej się do jednego
z zakładów. Na miejscu okazało się, że jest to starsza kobieta ubrana jedynie w lekką kurteczkę,
poruszająca się przy pomocy kul ortopedycznych w kapciach na nogach. Została odwieziona do
miejsca zamieszkania, gdzie została przekazana córce.
3.12.2020 r. około godziny 17:50 operator kamer monitoringu wizyjnego zauważył w strefie
aktywnego wypoczynku przy ul: Kopernika grup osób, z wyglądu nieletnich, które spożywały tam
wódkę. Na miejscu patrol wylegitymował czworo szesnastolatków, uczniów szkół szczecineckich oraz
pobliskich. Cała czwórka przyznała się do tego. W związku z tym, iż wszyscy zamieszkują w Czarnym
zostali przekazani patrolowi Policji. Tłumaczyli się, że przyjechali do McDonalda.
5.12.2020 około godziny 10:25 dyżurny straży miejskiej otrzymał zgłoszenie o kobiecie przebywającej
w mieszkaniu, która potrzebuje pomocy. Po przyjeździe na miejsce zastano zamknięte z mieszkania
dobiegały głosy kobiety, która mówiła, że upadła i samodzielnie nie może wstać. Skontaktowano się
z córką tej kobiety. Po przyjeździe na miejsce córka otworzyła drzwi a strażnicy pomogli podnieść
kobietę. Zostały poinformowane o możliwości skorzystania z pomocy lekarskiej.
10.12.2020 r. około godziny 17:40 dyżurny straży miejskiej otrzymał telefoniczne zgłoszenie o młodej
dziewczynie upojonej alkoholem, leżącej w rowie na ul: Szczecińskiej. Patrol straży miejskiej, który
udał się na miejsce zastał dwóch chłopców w wieku16 lat, z których relacji wynikało, że przyszli na
przystanek komunikacji miejskiej. W oddali zauważyli grupkę młodzieży w wieku 13-14 lat. Wśród nich
dziewczynkę, która przewróciła się i wpadła do rowu. Osoby z grupy, wśród której była ta dziewczynka
po próbie podniesienia zostawiły ją jej i uciekły. Dziewczynka była nieprzytomna, nie można było jej
ocucić. Strażnicy na miejsce wezwali zespół ratunkowy, który zabrał ją do szpitala. Dziewczyna miała
13 lat.
15 grudnia około godz. 6:15 dyżurny Straży Miejskiej został powiadomiony, że w parku miejskim przy
ul. Jasnej leży mężczyzna i nie wykazuje oznak życia. Patrol straży miejskiej wysłany na miejsce zastał
doskonale nam znanego z wielu wcześniejszych interwencji mężczyznę leżącego na ziemi. Strażnicy
sprawdzili jego czynności życiowe. U mężczyzny brak było tętna, źrenice nie reagowały na światło.
Okazało się, że mężczyzna nie żyje. Sprawa zgodnie z kompetencjami została przekazana Policji.
25.12.2020 około godziny 13:00 w Szczecinku na ul: Trzesieckiej strażnicy ujawnili zniszczony
przystanek KM
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6. Realizacja innych zadań wynikłych w toku służby

W roku 2020 mieszkańcy Szczecinka zgłosili do Straży Miejskiej 3361 różnego rodzaju
interwencji. Najczęstsze zgłoszenia dotyczyły zdarzeń związanych z zakłócaniem spokoju i porządku
publicznego – 1060 zgłoszeń, niezachowania ostrożności przy trzymaniu zwierząt lub trzymania ich
w sposób uciążliwy dla otoczenia – 690 zgłoszeń, zagrożeń w ruchu drogowym – 416 zgłoszeń,
ochrony środowiska i gospodarki odpadami – 328 zgłoszeń, zagrożenia życia i zdrowia – 170 zgłoszeń,
awarii technicznych - 33 zgłoszenia, zagrożeń pożarowych - 12 zgłoszeń, oraz pozostałych spraw –
652 zgłoszenia.
Zgodnie

z

naszymi

możliwościami

interwencje

zgłaszane

przez

mieszkańców

były

podejmowane natychmiast. Zwłoka mogła wynikać jedynie z potrzeby przemieszczenia patrolu z innej
części miasta, zaangażowania strażników w momencie zgłoszenia w załatwianie innej interwencji.

7. Współpraca z jednostkami miejskimi i zewnętrznymi
7. 1. Współpraca z jednostkami miejskimi

Urząd Miasta
-

Wydział Komunalny - współpraca w zakresie utrzymania porządków w mieście, właściwego
oznakowania ulic, przeciwdziałania niszczeniu mienia, wyłapywania bezpańskich psów
stwarzających zagrożenie. Były przesyłane informacje o niedociągnięciach w oznakowaniu ulic,
o zapadniętych chodnikach czy dziurach w ulicach stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa
dla kierujących pojazdami i przechodniów. Współpraca polegała również na Informowaniu
o przypadkach dewastacji urządzeń komunalnych. Strażnicy dyscyplinowali zarządców terenów
do utrzymania ich we właściwym stanie. Strażnicy kontrolowali realizację decyzji i zezwoleń.
Wydział był informowany o przypadkach dokonanych zniszczeń i dewastacji, kradzieżach
różnego rodzaju elementów dokonanych na szkodę gminy miejskiej. Działania straży
doprowadziły do uporządkowaniu 128 terenów w mieście.

-

Wydział Planowania Przestrzennego – kontrola legalności zajęcia pasa drogowego, ustalenia
właścicieli działek, informowanie o reklamach ustawionych bez wymaganego zezwolenia.

-

Wydział Spraw Obywatelskich – Zastępca Komendanta występuje jako kurator dla osób
wymeldowywanych w sądzie. W tym roku występowała w 9 sprawach o wymeldowanie.

-

Wydział Finansowy – przekazywanie sprawozdań z tytułu dochodów z mandatów, kontrole
targowiska oraz podejmowanie interwencji wobec osób odmawiających ponoszenia opłat
targowych. Informowanie o przypadkach prowadzenia handlu po za miejscami wyznaczonymi.
Przekazywanie wykazów osób ukaranych i uzgadnianie wpływów i kont. Planowanie budżetu
oraz sprawozdania.
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Referat Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego – współpraca przy różnego rodzaju
zdarzeniach. Strażnicy kontrolowali przypadki wypalania odpadów. Informowali o przypadkach
zanieczyszczania środowska, zadymienia miasta, zalegającego smrodu, pożarach oraz
zdarzeniach nadzwyczajnych. Strażnicy zabezpieczali również sprawną pracę komisji ds.
kwalifikacji wojskowej. Doręczano wezwania dla osób wzywanych na komisję. Następowała
wymiana informacji o zdarzeniach mających miejsce na terenie miasta np. znalezienie
niewybuchów, pożarach i innych zdarzeniach. Kontrole miejsc pobytu dzikiego ptactwa. Straż
przekazywała informacje o przypadkach znalezienia martwych łabędzi. Systematycznie, co
tydzień prowadzone jest sprawdzanie łączności w sieci OC miasta. Reklamowanie strażników
od służby wojskowej.

-

6.04.2020 10:00 Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego nt. działań związanych z epidemią
w spotkaniu wzięli udział min. Powiatowy Inspektor Sanitarny, KPP, KPSP, Burmistrzowie,
Kierownik Referatu OC.

-

Referat Ochrony Środowiska – W roku 2011 zostały wydane strażnikom upoważnienia do
kontroli przydomowych kotłowni na podstawie art. 379 ustawy Prawo ochrony środowiska.
Współpraca

w

zakresie

kontroli

kotłowni

przydomowych,

monitoringu

środowiska.

Przekazywano informacje o zanieczyszczeniach środowiska oraz potrzebie wycięcia drzew
i krzewów stwarzających zagrożenie. Na potrzeby Referatu sporządzano informację
z prowadzonego w okresie grzewczym cotygodniowego monitoringu jakości powietrza przy
użyciu „drona”.
-

Wydział Nieruchomości – następowała wymiana informacji na temat właścicieli nieruchomości.

-

Wydział Nadzoru - ze strony wydziału prowadzenie nadzoru nad działalnością straży.

W sytuacjach nagłych lub alarmowych strażnicy otwierają i zamykają urząd miasta.
Ośrodek Sportu i Rekreacji
Współpraca z OSiR odbywa się przy zabezpieczaniu organizowanych imprez. W bieżącym roku
w związku z ogłoszonym stanem pandemii imprezy nie były organizowane
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej


Kontrolowano miejsca przetrzymywania bezpańskich kotów.



Przeprowadzano rozmowy ostrzegawcze z osobami, które nie

przestrzegają swoich

obowiązków przy trzymaniu psów.


Kontrolowano tereny z uwagi na ich zaśmiecenie.



Kontrolowano warunki utrzymywania psów przez lokatorów



Na prośbę ZGM kontrolowano pustostany na terenie miasta i informacje o takich miejscach
były przekazywane do ZGM.



Kontrolowano umowy na wywóz nieczystości.
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Kontrolowano miejsca zagrożone wybrykami chuligańskimi.



W roku 2020 udzielono asysty dla pracowników ZGP przy przeglądach 12 lokali mieszkalnych.



7.05.2020 strażnicy udzielali asysty i zabezpieczali bezpieczeństwo podczas wykonywania prac
na budynku przy ul: Wyszyńskiego 26.



4.09.2020 4:00-6:00 asysta dla prac ZGM przy wykonywaniu prac na ul: AK.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
-

Sygnalizowanie nieprawidłowości związanych z utrzymaniem miasta w czystości,

-

Uczestniczenie w akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych

-

Sygnalizowanie o potrzebie uprzątnięcia padłych zwierząt

-

18.02.2020 14:25 asysta dla PGK wycinka drzew na ul: Ordona

-

13.07.2020 godzina 7:30 asysta dla PGK przy wycince drzew na ul: Kamińskiego.

-

16.08.2020 14:45 asysta dla PGK przy wycince drzewa w parku miejskim

-

15.10.2020 8:20-9:30 Kopernika asysta dla PGK przy wycince drzew zabezpieczenie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
W okresie zimowym wraz z pracownikiem MOPS zajmującym się problemem bezdomności były
wykonywane kontrole miejsc przebywania osób bezdomnych, podczas których informowano ich
o możliwościach noclegu, kąpieli, prania itp. W porozumieniu z MOPS strażnicy umieszczali osoby
w ośrodkach dla bezdomnych. W roku 2020 w ośrodkach dla bezdomnych, noclegowni lub ogrzewalni
strażnicy umieścili 38 osób. Kontrolowano miejsca pobytu bezdomnych dostarczając im koce i kołdry.
Przez cały rok przekazywane są informacje o osobach będących klientami ośrodka.
17.09.2020 strażnicy przewieźli podopiecznego MOPS do szpitala
18.09.2020 asysta dla MOPS przewieźli podopiecznego MOPS przebywającego w noclegowni na pociąg
do Świdwina.
22.09.2020 strażnicy przewieźli podopieczną MOPS do ośrodka w Gałowie.
Przekazywane były informacje na temat osób bezradnych, chorych, które wymagają udzielenia
im pomocy.
W związku z ogłoszonym stanem PANDEMII strażnicy miejscy 93 razy rozwozili paczki z pomocą
żywnościową do osób poddanych kwarantannie a potrzebujących takiej pomocy. Paczki z pomocą były
przygotowywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. W porozumieniu z MOPS, strażnicy
dostarczyli również 400 paczek z pomocą żywnościową przygotowaną przez Szczecinecką Fundację na
Rzecz Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc
Żywnościowa współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym
(FEAD)
Obecnie Kierownik Referatu Patrolowo Interwencyjnego Straży Miejskiej w Szczecinku
uczestniczy w pracach Interdyscyplinarnego Zespołu, ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej
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powoływanego przez Burmistrza Miasta. W pierwszym półroczu 2020 roku uczestniczył w pięciu
spotkaniach tego zespołu tzw. grup roboczych.

7. 2. Współpraca z jednostkami zewnętrznymi

SAPiK
Współpraca z SAPiKIEM polega na zabezpieczaniu imprez kulturalnych na terenie miasta
Szczecinek. Z uwagi na ogłoszony stan pandemii imprezy nie były organizowane. Pomimo tego
strażnicy zabezpieczyli następujące imprezy:
12.01.2020 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
22.01.2020 plac wolności performance kulturalny prezentacja tańców SAPIK
8.03.2020 Turniej Tańca Towarzyskiego- org. Aida
19.12.2020 Turniej Tańca Towarzyskiego
Szczecinecka Lokalna Organizacja Turystyczna
Współpraca ze SzLOTem ogranicza się do pomocy w zabezpieczeniu organizowanych przez nich
imprez. W pierwszym półroczu z uwagi na stan pandemii imprezy nie były organizowane.
Starostwo Powiatowe
Komendant bierze udział w pracach Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz
komisji do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Przekazywano uwagi dotyczące oznakowania ulic dla Dyrektora Wydziału Komunikacji.
Dokonywanie kontroli miejsc parkowania samochodów w związku ze zmianami oznakowania ulic.
Reagowanie na sygnały wypływające od Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg dotyczącego
zaśmiecania pasów drogowych przez właścicieli prywatnych posesji czy nieprawidłowo parkujących
pojazdów. Strażnicy miejscy zabezpieczali porządek podczas prac Powiatowej Komisji lekarskiej ds.
kwalifikacji

wojskowej.

Współpracowano

z

Powiatowym

Inspektorem

Nadzoru

Budowlanego

w zakresie budynków w mieście, których stan zagrażał przechodniów.
W okresie od 3 lutego do 2 marca strażnicy zabezpieczali pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej
w związku z kwalifikacją wojskową. Systematycznie było kontrolowane bezpieczeństwo podczas prac
w związku z zachowaniem osób poddawanych kwalifikacji.
Straż Miejska w Szczecinku uczestniczyła w realizacji zadań w związku z zaleceniami Wojewody
Zachodniopomorskiego „Bezpieczne Wakacje 2020” – sprawozdanie z realizacji zadań zostało
przekazane do starostwa.
Dnia 9.03.2020 o godzinie 9:00 miało miejsce posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego na temat procedur, profilaktyki i przepisów dot. Wystąpienia coronawirusa
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16.03.2020 8:00 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego służby, straże nt. działań Coronawirus.
26.06.2020 r. pogadanka z uczestnikami projektu Aktywny Ty, prowadzonego przez PCPR na temat
zabezpieczania się przed oszustwami kradzieżami i włamaniami.
1.08.2020 strażnicy zabezpieczyli uroczystości rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.
16.10.2020 strażnicy zabezpieczyli Mistrzostwa Powiatu w sztafetowych biegach przełajowych.
26.10.2020 Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego nt działań związanych z pandemią.
Szkoły
W

roku

2020

r.

współpraca

ze

szkołami

była

w

znacznym

stopniu

ograniczona

w porównaniu do podobnych okresów lat ubiegłych z uwagi na ogłoszony stan pandemii i pracę
zdalną szkół. Pomimo tego przeprowadzone zostały pogadanki z uczniami szkół podstawowych,
gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych na temat: cyberprzemocy, sekstingu oraz odpowiedzialności
w sieci – 6. 06.03.2020 r. został rozstrzygnięty konkurs pod hasłem „Bezpieczny w sieci”, który
zorganizowaliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową nr 1. W związku z feriami zimowymi
przeprowadzono pogadanki o bezpieczeństwie w tym okresie - łącznie 55 spotkania. Tą tematykę
strażnicy poruszali na 8 apelach. Przed wakacjami zostały przeprowadzone w przedszkolach pogadanki
na temat bezpiecznego zachowania latem. w Każdego roku jesteśmy zapraszani na odbywające się
półkolonie letnie oraz zimowe, podczas których zwracamy uwagę na bezpieczeństwo – podczas ferii
zimowych strażnicy zrealizowali 4 spotkania. 13.10.2020 r. rozstrzygnięcie konkursu plastycznego
przeprowadzonego w Szkole Podstawowej nr 4 a także przeprowadzono zajęcia z pierwszej pomocy
przedmedycznej. Strażnicy przeprowadzili łącznie 20 rozmów ostrzegawczych z dziećmi i młodzieżą, na
temat poprawnego zachowania oraz odpowiedzialności za popełniane czyny. Jak ważne jest
bezpieczeństwo poruszamy na spotkaniach z dziećmi i młodzieżą w szkołach podstawowych,
przedszkolach oraz żłobkach, gdzie łącznie przeprowadzono 12 takich wizyt. Prezentowane było wtedy
miasteczko ruchu drogowego, a dzieci mogą aktynie uczestniczyć w zajęciach. W szkołach
przeprowadzono 90pogadanek na temat bezpieczeństwa na drodze
Straż Miejska w Szczecinku bardzo duży nacisk kładzie na bezpieczeństwo, w tym ruch pieszych
i ich widoczność na drodze. Przeprowadziliśmy 5 akcji, pod hasłem „Z odblaskiem bezpieczniej”
podczas, których były rozdawane elementy odblaskowe. Akcje te były prowadzone z okazji Dnia Babci
i Dziadka, Dnia Kobiet oraz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W trakcie roku szkolnego strażnicy
pełnią służby przy przejściach dla pieszych prowadzących do szkół podstawowych nr 4 i 7.

Kościoły i organizacje pozarządowe
Na prośby kościołów i organizacji pozarządowych w roku 2020 r. zabezpieczono następujące imprezy
i uroczystości:
6.01.2020 Procesja Orszak trzech króli – zabezpieczona wspólnie z Policją
14.02.2020 Plac Wolności zgromadzenie publiczne organizator Małgorzata Kisiel
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7.03.2020 II Bieg Kobiet – org. Team Biegowy Szczecinek
11.06.2020 Procesja Boże Ciało Parafia Św. Rozalii
2.08.2020 zabezpieczenie pikniku charytatywnego na muszli koncertowej.
15.08.2020 zabezpieczenie uroczystości związanych ze świętem Wojska Polskiego.
5.09.2020 zabezpieczenie zawodów Active Challenge Kids 2020 – organizowanych przez
stowarzyszenie Aktywne Pomorze w Szczecinku.
5.09.2020 zabezpieczenie XVI Ogólnopolskiego Festiwalu Koszykówki Ulicznej organizowanego przez
UKS BASKET
12.09.2020 Happening muszla koncertowa Kościół Zielonoświątkowy
W dniach 17-20.12.2020 zabezpieczenie Jarmarku Świątecznego organizowanego przez
stowarzyszenie Miasto z Wizją
Strażnicy zabezpieczyli 3 zgromadzenia publiczne
Straże miejskie
Na prośby straży miejskich z terenu Polski w roku 2020 strażnicy miejscy ze Szczecinka
dokonali 5 doręczeń korespondencji, przesłuchań lub wykonali inne czynności z osobami, wobec
których wykonywane są postępowania w sprawach o wykroczenia. Tak samo, zwracaliśmy się
o pomoc w ustaleniach adresów zamieszkania czy doręczenia korespondencji dla osób, które unikają
odbierania wysyłanej im przez nas korespondencji. W ramach współpracy ze Strażą Miejską
w Połczynie Zdroju oraz Wałczu zostały tam przeprowadzone pokazy realizacji monitoringu powietrza.
Komenda Powiatowa Straży Pożarnej w Szczecinku
W roku 2020 r. Straż Miejska w Szczecinku współpracowała z Komendą Powiatową Straży
Pożarnej przy w zabezpieczaniu różnego rodzaju zdarzeń.
19.01.2020 18:50 ul: Kopernika plama oleju na jezdni, zabezpieczenie miejsca do czasu neutralizacji
plamy przez PSP.
12.02.2020 około godziny 15:40 ul: Plac Wolności palący się śmietnik strażnicy ugasili go.
15.02.2020 około godziny 00:30 strażnicy zabezpieczali miejsce pożaru samochodu do czasu
ugaszenia pożaru przez PSP.
13.03.2020 zabezpieczenie bezpieczeństwa na cmentarzu podczas usuwania zwalonych drzew.
5.04.2020 gołąb uwięziony między siatką a budynkiem po ZDZ na ul: B. Ww-y gołębia wyciągnęła PSP
27.04.2020 15:55 ul: Boh Warszawy gołąb uwięziony w siatce osłaniającej sąd. Gołębia wyciągnęła
PSP.
27.04.2020 r. około godziny 23:40 dyżurny straży miejskiej odebrał zgłoszenie o palącym się drzewie
na ul: Wodociągowej. Po przyjeździe na miejsce strażnicy zastali pracownika ochrony, który podczas
obchodu ujawnił płonący pień drzewa. Na miejsce wezwano Państwową Straż Pożarną, która zagasiła
ogień.
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3.05.2020 r. około godziny 1:30 strażnicy ujawnili płonący samochód na terenie pierwszej posesji za
wiaduktem. Strażnicy zabezpieczyli to miejsce do czasu przyjazdu PSP, którą poprzez dyżurnego straży
miejskiej wezwali.
9.08.2020 zabezpieczenie miejsca zwisającego konaru nad ścieżką rowerową. Powiadomiono PSP,
której strażacy zlikwidowali zagrożenie.
16.08.2020 około godziny 18:50 patrol straży miejskiej patrolując ulicę lipową zauważył duże
zadymienie od strony ul: Bagiennej. Poprzez dyżurnego patrol wezwał na miejsce straż pożarną. Na
miejscu paliła się altanka. Strażnicy zabezpieczyli to miejsce do czasu ugaszenia pożaru.
17.10.2020 interwencja na ul: Winnicznej, gdzie z zaparkowanego pojazdu ulatniał się gaz. Pojazd ten
został zabezpieczony przez PSP.
Po ugaszeniu pożarów, przez PSP strażnicy odbierali obiekty objęte działaniami ratowniczymi
z dalszymi zaleceniami, które były przekazywane do zarządców terenów.
Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku
W roku 2020 współpraca z KPP Szczecinek polegała na wykonywaniu wspólnych patroli
(wykonano 145 wspólnych patroli), podejmowaniu doraźnych interwencji, prowadzeniu wspólnych
działań przy zabezpieczaniu uroczystości religijnych i imprez kulturalnych odbywających się w mieście.
Współpraca polegała również na wykonywaniu zadań zleconych przez Policję. KPP w Szczecinku
przekazywano nagrania ze zdarzeń do prowadzonych postępowań.
Od dnia 2.04.2020 r. na podstawie poleceń wojewodów straże miejskie oddane zostały
w zarząd Policji. Wojewoda zachodniopomorski wydał polecenie na podstawie, którego Policja miała
stawiać zadania do realizacji strażom miejskim, a straże miejskie miały wykonywać zadania wyłącznie
w zakresie w jakim służyły prowadzeniu działań związanych z weryfikacją nakazów i zakazów
związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19. Na tej podstawie już
od dnia 1 kwietnia 2020 r. w większym niż dotychczas zakresie, Straż Miejska w Szczecinku
wykonywała wspólne patrole oraz uczestniczyła w innych wspólnych działaniach z Policją. Dotyczyło to
wszystkich straży miejskich i gminnych w całej Polsce. Straże, praktycznie nie mogły wykonywać
swoich zadań. Polecenie wojewody zostało uchylone dopiero 18 czerwca 2020 r.
Oprócz tego:
6.01.2020 Procesja Orszak trzech króli – zabezpieczona wspólnie z Policją
14.02.2020 na ul: Armii Krajowej strażnicy zabezpieczali miejsce znalezienia niewybuchu z II Wojny
Światowej.
17-18.02.2020 zabezpieczenie miejsca znalezienia kolejnego niewybuchu z okresu II Wojny Światowej
na ul: Armii Krajowej
12.03.2020 zabezpieczenie ruchu kołowego w obrębie Kościoła Mariackiego.
11.06.2020 Procesja Boże Ciało - wspólne zabezpieczenie.
5.08.2020 zabezpieczenie miejsca znalezienia granatu w jeziorze Trzesiecko. Zabezpieczenie do czasu
zabrania go przez saperów.
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10.10.2020 r. Wojewoda Zachodniopomorski wydał Wójtom, Burmistrzom, Prezydentom miast decyzję
polecającą zlecenie podległym strażom gminnym (miejskim) dokonywania dyslokacji patroli straży
gminnych (miejskich) zgodnie ze wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek
Policji; organizacji wspólnych patroli z Policją; prowadzenie innych form współpracy straży z Policją,
w tym w szczególności odnośnie weryfikacji realizacji nakazów zakazów i obowiązków wynikających
z przepisów prawa, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 zgodnie ze
wskazaniami komendantów właściwych terytorialnie jednostek Policji; realizację pozostałych zadań
tak, by realizowane były głównie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych
z weryfikacją wykonywania ww. nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa,
związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej COVID-19.
26.10.2020 r. około godziny 00:35 strażnicy miejscy udzielili asysty dla patrolu Policji podczas
interwencji w sprawie mężczyzny, który podciął sobie żyły. Na miejscu zastano mężczyznę
z widocznym rozcięciem na przedramieniu. Mężczyzna został przekazany dla zespołu ratownictwa
medycznego i zabrany do szpitala.
Współpraca z Policją polegała również na prowadzeniu wspólnych pogadanek z dziećmi na temat
zachowania bezpieczeństwa podczas wakacji czy ferii oraz spotkania z seniorami w Dziennym Domu
Opieki dla Seniorów „Złoita Jesień”
Oprócz wymienionych, Straż Miejska współpracowała z wieloma innymi instytucjami
w różnych zakresach. Z pracownikami administracji budynków PKP strażnicy kontrolowali opuszczone
budynki PKP. Na potrzeby sądów dokonano 4 ustalenia.
Na potrzeby prokuratur dokonaliśmy ustaleń w 17 sprawach, najczęściej były to zapytania
o podejmowane interwencje.
Na prośbę Wojskowego Komendanta Uzupełnień ustalaliśmy miejsca pobytu oraz doręczane
były wezwania do odbycia ćwiczeń wojskowych w 17 sprawach. WKU swoimi siłami nie było w stanie
doręczyć tych wezwań.
Współpraca ze Szczecinecką Spółdzielnią Mieszkaniową polegała na wykonywaniu interwencji
w różnych sprawach, informowaniu o znakach drogowych, które wymagały odświeżenia i naprawy.
Operatorzy monitoringu

prowadzili również

obserwację

za

pomocą

kamery umiejscowionej

w kompleksie garaży.
W dalszym ciągu Straż Miejska w Szczecinku sprawuje patronat nad dziewczynką z zespołem
Downa.
Blisko współpracujemy z Ochotniczą Grupą Ratowniczą TADMED, w której działaniach
uczestniczą strażnicy miejscy.
W ramach projektu realizowanego przez Szczecinecką Akademię Ratowniczą i pozyskanych
przez nich środków z Budżetu Obywatelskiego zostaliśmy wyposażeni w Automatyczny Defibrylator
Zewnętrzny, który znajdzie się na wyposażeniu patrolu zmotoryzowanego. We wrześniu zostało
zaplanowane szkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy przy użyciu AED.

