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Sprawozdanie z działalności StraŜy Miejskiej w Sandomierzu za 2009 r. 

W okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. StraŜ Miejska interweniowała ogółem 

3.163  razy, z czego 2.820 to interwencje uzasadnione, których 564 podjęto w związku ze 

zgłoszeniem przyjętym przez dyŜurnego sm ( w tym m.in. dot.: 46 trzymania psa, 96 - bez-

pańskich psów, 116 - zakłócenie porządku publicznego, 64 - spoŜywanie alkoholu, 89- za-

śmiecanie).  W wyniku podjętych czynności nałoŜono łącznie 903 mandaty karne na kwotę 

147.100_zł, sporządzono 79 wniosków o ukaranie do sądu, udzielono 1.838 pouczeń, przeka-

zano policji 6 sprawców czynów zabronionych, ujawniono 3 przestępstwa, zabezpieczano 17 

miejsc zdarzenia lub miejscowych zagroŜeń, usunięto  z miejsca publicznego 57 nietrzeź-

wych, w tym 43 dowieziono do miejsca zamieszkania. W ramach prowadzonych czynności 

wystawiono  łącznie 1.054 wezwania do stawiennictwa w siedzibie SM, przesłuchano  88 

osób w charakterze świadka lub podejrzanego, sporządzono 955 notatek słuŜbowych, wezwa-

no lub powiadamiano policję 8 razy, wezwano pogotowie ratunkowe do osób potrzebujących 

nagłej pomocy 16  razy, powiadomiono straŜ poŜarną o 4 poŜarach lub zagroŜeniach lokal-

nych. Ponadto  wzywano lub powiadamiano:  Pluton rozminowania – 1, Powiatowego In-

spektora Weterynarii – 3, Zakład Energetyczny – 3, lekarz weterynarii 8,  SANEPID – 2,  

OPS – 6,  Koło Łowieckie – 2. 

W zakresie realizacji uchwały RM dot. utrzymania czystości i porządku na terenie m. 

Sandomierza przeprowadzono łącznie 446  kontroli posesji prywatnych oraz terenów będą-

cych własnością lub w zarządzie: SSM, SBM, ZDP, RDP oraz Gminy Sandomierz. 

W wyniku przeprowadzonych kontroli wystawiono 180 kart kontroli z zaleceniem za-

warcia umowy na wywóz nieczystości lub wykonania innych zaleceń porządkowych,   ukara-

no mandatami 18 właścicieli posesji prywatnych na kwotę 1.800_zł., udzielono 210 pouczeń, 

skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu.  

StraŜnicy Miejscy podjęli ł ącznie 142 interwencje dotyczące  psów bezpańskich oraz 

nie zachowania środków ostroŜności przy trzymaniu psów  przez ich właścicieli, z czego 4 

dotyczyły pogryzienia ludzi, a 1 dot. złych warunków  przetrzymywania zwierzęcia. 

Udzielono łącznie 47  pouczeń, nałoŜono 3 mandaty karne na łączną kwotę 600._zł. W 

8 przypadkach powiadamiano lekarza weterynarii o chorych lub rannych zwierzętach, w 33 

przypadkach spowodowano umieszczenie zwierzęcia w przytulisku. W pozostałych przypad-

kach powiadomiono Wydział Nadzoru Komunalnego UM o potrzebie wyłapania zwierząt. 

W  38 przypadkach zlecono usunięcie  z miejsca publicznego martwego zwierzęcia.   
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Realizując przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-

zmowi ukarano mandatami 26 osób, udzielono 183 pouczeń, przeprowadzono  6 kontroli 

punktów sprzedaŜy alkoholu.   

 Ponadto przeprowadzono 2 kontrole prawidłowości wydawania biletów opłaty targo-

wej, w wyniku których sprawdzono 31 handlujących w rej. targowiska i zieleniaka Pl. 3-go 

Maja. Notatki z  wyniki kontroli zostały przekazane do wydziału NK UM.  

  W związku ze stale rosnącym ruchem turystycznym oraz potrzebą poprawienia stanu 

bezpieczeństwa osób i mienia  w rejonie Starego Miasta,  a takŜe ze względu na zwiększoną 

ilość pojazdów parkujących w ciągach komunikacyjnych powyŜszego rejonu,  w okresie od 1 

czerwca do 30 września SM  pełniła dodatkowe słuŜby w soboty  i  w niedziele w godz. 700 – 

2200 . 

Patrole SM brały równieŜ czynny udział w zabezpieczeniu uroczystości i świąt pań-

stwowych, kościelnych oraz innych lokalnych imprez plenerowych, sportowych, kulturalno-

oświatowych,  w tym: zabawę sylwestrowo-noworoczną,  XVII Finał W.O.Ś.P.,  IV Sandomier-

skie Spotkania Cyrylometodańskie, IV ogólnopolskie Spotkania Producentów Brzoskwiń i Moreli, 1 

Maja, 3 Maja, Juwenalia, 90 lecie PCK,  BoŜe Ciało, Dni Sandomierza,  Jarmark Jagielloński,  Szanty 

w Sandomierzu,  Dzień Dziecka, PoŜegnanie Wakacji,  15-sierpnia, Wyścig „Solidarności”, Odpust 

Św. Wincentego, Święto Zmarłych, 11-listopada.  

W wyniku zastosowania radarowego systemu kontroli prędkości pojazdów „Fotora-

pid” wykonano łącznie 1.531  zdjęć pojazdów, które przekroczyły dopuszczalną prędkość 

jazdy, w tym: w 213 sprawach nie wszczęto postępowania wyjaśniającego ze względu na nie-

czytelne tablice rejestracyjne,  zarejestrowanie przez fotoradar jednocześnie dwóch pojazdów, 

a co za tym idzie, brakiem moŜliwości ustalenia, którego pojazdu prędkość została zmierzona,  

zarejestrowania pojazdu uprzywilejowanego w akcji,  wykonania zdjęcia testowego,   474 

zdjęcia przekazano  Policji celem przeprowadzenia czynności ze względu na miejsce za-

mieszkania sprawcy wykroczenia,  672 sprawców zostało ukaranych mandatami na łączną 

kwotę 116.200_zł.,  przeciwko 53 osobom skierowano wnioski o ukaranie do sądu, udzielono 

87 pouczeń, w tym osobom posiadającym bardzo trudną sytuację materialną, osobom w na-

głych przypadkach losowych, w tym w przypadku ratowania zdrowia lub Ŝycia  ludzkiego, w 

pozostałych   sprawach trwają czynności wyjaśniające. 

W stosunku do kierowców nieprawidłowo parkujących swoje pojazdy w rejonie Sta-

rego Miasta Sandomierza oraz rejonie wokół targowiska przy ul. Przemysłowej, funkcjona-
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riusze SM w 17 przypadkach zastosowali urządzenie do blokowania kół. 

Funkcjonariusze SM przy współudziale pracowników UM i PGKiM  przeprowadzili 

równieŜ: 9 kontroli p. poŜ.   w budynkach w rejonie Starego Miasta, 11 kontroli ilo ści prze-

woŜonych osób  przez ZKM.  

Rozliczenie ilościowe podjętych interwencji zawiera załączona tabela „Ewidencja wy-

ników działania StraŜy Miejskiej w Sandomierzu” 

W dniach 16-17.09.2009 odbył się  w Kielcach  Finał  Świętokrzyskich Zawodów 

”Patrol Roku StraŜy Miejskiej 2009”. Reprezentujący tut. SM  funkcjonariusze zajęli III miej-

sce, wykazując tym samym wysoki poziom przygotowania zawodowego w zakresie: wiedzy 

zawodowej, przeprowadzania interwencji z elementami udzielania pierwszej pomocy przedle-

karskiej, sprawności fizycznej, technik obezwładniania osób.  

StraŜ Miejska brała ponadto dwukrotnie udział  w ćwiczeniach słuŜb ratowniczych na 

terenie m. Sandomierza.  

W czasie pełnionej słuŜby StraŜ Miejska podejmowała równieŜ inne działania repre-

syjne i nierepresyjne, a dotyczące: 

• uszkodzonych znaków drogowych - 50 

• awarii lub uszkodzenia urządzeń wod-kan – 32 

• awarii oświetlenia  i innych urządzeń energet. – 32 

• awarii urządzeń telekomunikacyjnych – 5 

• uszkodzenia ławek – 13 

• uszkodzenia nawierzchni dróg i chodników – 127 

• uschniętych i powalonych drzew – 25 

• zniszczonych śmietniczek ulicznych – 5 

• dzikich wysypisk śmieci – 11  

• potrzeby odśnieŜenia lub posypania  drogi - 51 

•  usunięcia nietrzeźwych z ulicy – 57 

•  dowiezienia  nietrzeźwych do m-ca zamieszkania 43 

• dzikich zwierząt – 5 

• roju pszczół - 3 

• egzotycznych  zwierząt – 1 ( legwan ) 

•  spowodowania usunięcia pojazdów - 3 

• zabezpieczenia miejsca kolizji, zdarzenia – 17 

• nieletnich - 5 
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• osób bezdomnych  (w okresie zimowym z prac. OPS)  -10 

• skontrolowano łącznie 50 punktów, w których mogą przebywać  osoby bezdomne  
(w okresie zimowym z prac   OPS) 

• kontrole meldunkowe na potrzeby wydziałów: NK; SO oraz  ZGM – 33 

• zabezpieczenia transportu na potrzeby UM i RM – 86 

• konwój dokumentów na potrzeby  UM  – 41 

• zabezpieczenie miejsca znalezienia niewypałów – 2 

•  wiele innych, pojedynczych, nie wymienionych 
 

Informacja ze współpracy StraŜy Miejskiej w Sandomierzu z 
Komendą Powiatową Policji w Sandomierzu za 2009 rok. 

 
W 2009 roku współpraca StraŜy Miejskiej w Sandomierzu z Komendą Powiatową Po-

licji w Sandomierzu układała się dobrze. Wspólnie wystawiono 37 słuŜb, w tym 43 patrole (w 

tym 6 zmotoryzowanych i 1 motorowodny), w których wzięło udział łącznie 92 funkcjonariu-

szy Policji i SM. Patrole mieszane kierowane były głównie w rejon Starego Miasta, bazaru na 

Pl. 3-go Maja, dworca PKS, targowiska przy ul. Przemysłowej, parku miejskiego, parku 

„Piszczele” osiedla przy HSO, tj. w miejsca, gdzie występuje najwięcej wykroczeń przeciwko 

porządkowi i spokojowi publicznemu, obyczajowości, bezpieczeństwie ruchu drogowego, 

zdrowiu oraz innym przepisom wydanym przez radę miasta w tym min. uchwałę rady miasta 

w sprawie zakazu spoŜywania alkoholu w miejscach publicznych, uŜywania materiałów piro-

technicznych, utrzymania czystości i porządku. 

StraŜ Miejska wspólnie z Policją zabezpieczała równieŜ uroczystości i święta pań-

stwowe, kościelne oraz inne lokalne imprezy plenerowe,  kulturalno-oświatowe w tym: im-

prezę sylwestrowo-noworoczną, XVII Finał WOŚP,   procesję obchodów 4 rocznicy śmierci 

JP II, procesję BoŜego Ciała, „Juwenalia”, obchody 200 rocznicy walk o Sandomierz (1809), 

„Dni Sandomierza”, „Jarmark Jagieloński”, „PoŜegnanie Wakacji”,  poŜegnanie obrazu NMP, 

obchody 15-go sierpnia, „Odpust Św. Wincentego” , „Wszystkich Świętych”, obchody 11 

Listopada. 

Patrole mieszane brały czynny udział w akcji; „bezpieczna droga do szkoły", „prędkość”, 

„pasy”, „znicz”. 

W czasie codziennej słuŜby na bieŜąco dyŜurni KPP i SM informowali się o występu-

jących lokalnych zagroŜeniach i awariach, a takŜe wspólnie koordynowali działania patroli, 

ich rozmieszczenie, itp. W sytuacjach kryzysowych StraŜ Miejska i Policja świadczyły sobie 

wzajemnie pomoc w zakresie przekazania środka transportu, przemieszczenia patrolu, pomo-

cy w podjętych interwencjach. 
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Komendant SM odbył 10 spotkań z Naczelnikiem Sekcji Prewencji i Ruchu Drogowego KPP, 

na których dokonano bieŜącej oceny stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Sandomierza. 

Ponadto funkcjonariusze KPP przeprowadzili łącznie 4 szkolenia  w zakresie: kontroli ruchu 

drogowego, uŜycia środków przymusu bezpośredniego, postępowania mandatowego oraz 

zasad legitymowania. 

  W trakcie wspólnych działań wylegitymowano łącznie 159  osób, ukarano mandatami 

35 sprawców wykroczeń, udzielono 85 pouczeń, skierowano 2 wnioski o ukaranie, zabezpie-

czano 5 miejsc kolizji i wypadków. 

Ponadto wystawiono 6 patroli, które prowadziły kontrolę prędkości pojazdów za po-

mocą radarowego systemu kontroli pojazdów „Fotorapid”. W wyniku podjętych działań wy-

konano łącznie 679  zdjęć  z zarejestrowanymi wykroczeniami drogowymi. 

Dodatkowo przekazano do KPP WRD  - 474 zdjęcia, które zostały zarejestrowane przez SM 

na terenie m. Sandomierza.  
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Ewidencja wyników działania StraŜy Miejskiej w Sandomierzu 
 
 

Mandat Wniosek 
do sądu 

Lp Rodzaje wykroczeń  
zawartych w: 

Pouczenie, 
zwrócenie 

uwagi,  liczba kwota  

Razem 

1 Kodeks wykroczeń      
wykroczenia przeciwko porząd-
kowi i spokojowi publicznemu 

 
132 

 
5 

 
950 

 
1 

 
138 

wykroczenia przeciwko instytu-
cjom państwowym, samorządo-
wym i społecznym 

 
12 

 
- 

 
- 

 
6 

 
18 

wykroczenia przeciwko bezpie-
czeństwu osób i mienia 

 
50 

 
3 

 
600 

 
- 

 
53 

wykroczenia przeciwko bezpie-
czeństwu i porządkowi 
w komunikacji 

 
1.039 

 
847 

 

 
140.750 

 
70 

 
1.956 

wykroczenia przeciwko osobie 10 - - - 10 
wykroczenia przeciwko zdrowiu 8 2 200 - 10 
wykroczenia przeciwko mieniu 12 - - - 12 
wykroczenia przeciwko interesom 
konsumentów 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 
2 

wykroczenia przeciwko obyczaj-
ności publicznej 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
3 

wykroczenia przeciwko urządze-
niom uŜytku publicznego 

 
116 

 
2 

 
150 

 
- 
 

 
118 

 

Szkodnictwo leśne, polne, ogro-
dowe 

- - - - - 

2 ustawa o wychowaniu w trzeźwo-
ści i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi  

 
183 

 
26 

 
2.650 

 
- 

 
209 

3 ustawa o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 

 
210 

 
18 

 
1.800 

 
2 

 
230 

5 akty prawa miejscowego (przepi-
sy porządkowe) 

61 - - - 61 

 Ogółem 1.838 903 147.100 79 2.820 
 

 
 


