


ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ 
WYDZIAŁ STRAŻY MIEJSKIEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2007r. do zadań Straży Miejskiej należy:

1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,

2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego – w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,

2a) kontrola publicznego transportu zbiorowego

3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu 
awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,

4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim 
zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia 
właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,

5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,

6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,

7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem 
swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu 
lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,

8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach 
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i 
współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,

9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.



c.d. realizowanych zadań w zakresie
Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

1. planowanie i koordynacja gminnych programów bezpieczeństwa, 

2. sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań samorządu, dotyczących bezpieczeństwa imprez 
masowych oraz zgromadzeń publicznych,

3. utrzymywanie współpracy ze służbami, inspekcjami i strażami, terenowymi organami 
administracji wojskowej i innymi instytucjami rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi w 
celu właściwej realizacji zadań,

4. realizowanie zadań dotyczących planowania cywilnego, w tym opracowanie i aktualizowanie 
planów Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Przeciwpowodziowej, Ewakuacji/ Przyjęcia Ludności 
I i II stopnia,I i II stopnia,

5. całodobowa obsługa Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego, monitorowanie, analiza i 
ocena zagrożeń,

6. obsługa administracyjna Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

7. współdziałanie w akcjach ratowniczych w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych, 

8. ostrzeganie i alarmowanie ludności przed zagrożeniami,

9. przygotowanie, nadzorowanie i kontrolowanie gotowości cywilnej gminy,

10. opracowywanie i aktualizacja planów Obrony Cywilnej, Ochrony Zabytków, Ewakuacji /Przyjęcia 
Ludności III stopnia,

11. przygotowanie i zapewnienie działania elementów systemu wykrywania i alarmowania oraz 
systemu wczesnego ostrzegania,

12. nadawanie przydziałów organizacyjnych do formacji obrony cywilnej,



c.d
13. współdziałanie z administracją samorządową, rządową i wojskową w zakresie obrony 

cywilnej,

14. organizowanie i prowadzenie spraw z zakresu przygotowania ludności i mienia na wypadek 
wojny,

15. organizowanie akcji kurierskiej,

16. planowanie operacyjne w ramach przygotowań obronnych państwa,

17. aktualizacja dokumentacji GSK Burmistrza oraz Planu przemieszczenia GSK do ZMP oraz 
Planu ochrony i obrony stanowiska,

18. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem na terenie gminy,18. przygotowanie systemu kierowania bezpieczeństwem na terenie gminy,

19. przygotowanie decyzji w sprawach świadczeń osobistych i rzeczowych dla celów 
wojskowych oraz nakładanie świadczeń w czasie pokoju oraz na wypadek mobilizacji i 
wojny, 

20. planowanie i organizacja świadczeń na rzecz obrony,

21. prowadzenie spraw gminy w zakresie obronności państwa, 

22. realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,

23. współdziałanie z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie Akcji Kurierskiej. 



STAN ETATOWY W LATACH 2019- 2021

STANOWISKASTANOWISKA 20192019 20202020 20212021

KOMENDANTKOMENDANT 11 11 11

STRAŻNICYSTRAŻNICY 66 66 88 ( od marca)( od marca)

PRACOWNICY PRACOWNICY 
OBSŁUGIOBSŁUGI

(MONITORING)(MONITORING)

44 44 22

Specjalista 
ZK i OC

1 1 1

RAZEMRAZEM
1212 1212 1212



EWIDENCJA WYPOSAŻENIA 
W LATACH 2019 - 2021

Lp.Lp. wyposażeniewyposażenie 2019 2019 rr 2020 r2020 r 2021 r2021 r

11 Kajdanki zakładane na ręceKajdanki zakładane na ręce 77 77 99

22 Pałki służbowePałki służbowe 77 77 99

33 Chemiczne środki obezwładniające w Chemiczne środki obezwładniające w 
postaci ręcznych miotaczy substancji postaci ręcznych miotaczy substancji 

obezwładniającychobezwładniających

77 77 99

44 Środki techniczne służące do Środki techniczne służące do 
obserwowania i rejestrowania obrazu obserwowania i rejestrowania obrazu 

zdarzeń w miejscach publicznychzdarzeń w miejscach publicznych

4141
kamerkamer

4747
kamerkamer

5151
kamerkamer

55 samochodysamochody 22 22 22

66 roweryrowery 44 44 44



Ogółem ujawnionych wykroczeń



Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu 

(art. 49-64 kw)



wykroczenia przeciwko instytucjom 
państwowym, 

samorządowym i społecznym 
(art. 65 – 67 kw)



wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 
osób i mienia (art.72-82a kw)



wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji (art. 84-102 kw)



wykroczenia przeciwko zdrowiu
(art. 109 i 117 kw)



wykroczenia przeciwko obyczajności 
publicznej (art.140 i 141kw)



wykroczenia przeciwko urządzeniom 
użytku publicznego (art.143 – 145 kw)

















Ilość interwencji ogółem zgłaszanych od 
mieszkańców



Interwencje dotyczące zakłóceń 
porządku publicznego i spokoju



Interwencje dotyczące zagrożenia w ruchu 
drogowym



Interwencje dotyczące ochrona 
środowiska i gospodarki odpadami



Interwencje dotyczące zagrożenia 
życia i zdrowia



Interwencje dotyczące zagrożenia pożarowego 
(katastrofy)



Interwencje z kategorii awarie techniczne



Ilość interwencji przeprowadzonych 
z 

zgłoszeniami dotyczącymi zwierząt.



Pozostałe interwencje



Psy pochwycone, umieszczone w schronisku, lub 
przekazane ustalonym właścicielom



SŁUŻBA PATROLOWA REALIZOWANA WRAZ Z 
FUNKCJONARIUSZAMI 

KP KÓRNIK



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Przygotował:
Tomasz Haremza

Prezentację przygotowano na podstawie załącznika do rozporządzenia MSWiA z dnia 12 listopada 2019r  tj. z dnia 18 lipca 2017 r DZ.U. z 2017 r poz. 1502


