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Ewidencja Etatów, Wyposażenia oraz Wyników Działań Straży Miejskiej
w Wołominie
Adres: 05-200 Wołomin, ul. Ogrodowa 4
telefon: 22 787 90 50
faks:
22 787 90 50
e-mail: sm.wolomin@gmail.com, adres strony: www.strazmiejskawolomin.pl
status organizacyjny: samodzielna jednostka samorządu terytorialnego
data powołania: 04.10.2007 r.

Straż Miejska w Wołominie została powołana Uchwałą nr VII – 150/07 Rady Miejskiej
w Wołominie z dnia 4 października 2007 roku jako samodzielna samorządowa umundurowana
formacja do ochrony porządku publicznego na terenie Gminy Wołomin.
Działa w ramach Statutu przyjętego Uchwałą nr XI – 96/2015 Rady Miejskiej w Wołominie
z dnia 17 września 2015 roku oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu Organizacyjnego
przyjętego Uchwałą nr XXVIII-144/2016 Rady Miejskiej w Wołominie dnia 27 października 2016
roku.
Komenda Straży Miejskiej w Wołominie zlokalizowana jest w budynku Urzędu Miejskiego
w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4. Zajmuje pięć pomieszczeń na parterze oraz garaż służący do
parkowania radiowozu i magazynowania wyposażenia służącego do zabezpieczenia uroczystości.
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I EWIDENCJA ETATÓW

L.p Nazwa stanowiska
.

Pełny etat

¾ etatu

½ etatu

¼ etatu

Inny
wymiar

1

komendant

1

-

-

-

-

2

zastępca komendanta

1

-

-

-

-

3

naczelnik

-

-

-

-

-

4

zastępca naczelnika

-

-

-

-

-

5

kierownik

-

-

-

-

-

6

zastępca kierownika

-

-

-

-

-

7

starszy inspektor

-

-

-

-

-

8

inspektor

2

-

-

-

-

9

młodszy inspektor

1

-

-

-

-

10 starszy specjalista

-

-

-

-

-

11 specjalista

-

-

-

-

-

12 młodszy specjalista

-

-

-

-

-

13 starszy strażnik

-

-

-

-

-

14 strażnik

8

-

-

-

-

15 młodszy strażnik

2

-

-

-

-

16 aplikant

2

-

-

-

-

17 razem strażnicy

17

-

-

-

-

18 stanowiska urzędnicze

1

-

-

1

-

18

-

-

1

-

19
20 Liczba etatów ogółem

Strona 4 z 24

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Wołominie za 2016 rok

II EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

L.p
.

Wyposażenie

ilość

1

kajdanki zakładane na ręce

15

2

pałki służbowe

15

3

psy służbowe

4

chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji
obezwładniających

5

przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej

-

6

siatki obezwładniające

-

7

broń palna

-

8

Środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach
publicznych

-

9

10

12

pojazdy:
a) samochody

2

b) motocykle

-

c) rowery

2

konie

-
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III EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY
Grzywna
nałożona w
drodze mandatu
karnego

L.p
.

1

Rodzaje wykroczeń zawartych
w:

Ustawie – Kodeks wykroczeń

Środki
oddziaływani
a
wychowawcz
ego (art. 41
liczba
k.w.)

kwota

Inny
sposób
zakończen
ia
czynności
(np.
odstąpieni
Wniosk
e od
Razem
i do sąd skierowan
ia wniosku
o
ukaranie,
przekazan
ie sprawy
innym
organom)

231

207

20800

17

38

493

a wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu

5

17

3750

6

13

41

b wykroczenia przeciwko
instytucjom państwowym,
samorządowym i społecznym

0

0

0

0

0

0

c wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu osób i mienia

12

32

2400

0

3

47

d wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji

183

119

12350

10

8

320

e wykroczenia przeciwko osobie

0

0

0

0

0

0

f wykroczenia przeciwko zdrowiu

0

0

0

0

0

0

g wykroczenia przeciwko mieniu

0

0

0

0

0

0

h wykroczenia przeciwko
interesom konsumentów

0

0

0

0

0

0

i wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

24

31

1700

0

0

55

j wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego

7

7

550

1

12

27

k szkodnictwo leśne, polne i
ogrodowe

0

1

50

0

2

3

2

przepisach wprowadzających
kodeks pracy

0

0

0

0

0

0

3

ustawie o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi

4

89

8250

6

6

105
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4

ustawie o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i
wyrobów tytoniowych

0

8

1000

0

0

8

5

ustawie o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach

9

7

550

2

32

50

6

ustawie o ochronie zwierząt

0

0

0

0

0

0

7

ustawie o odpadach

0

10

1150

0

0

10

8

ustawie-Prawo ochrony środowiska

0

0

0

0

0

0

9

ustawie-Prawo o miarach

0

0

0

0

0

0

10 ustawie-Prawo wodne

0

0

0

0

0

0

11 ustawie o publicznym transporcie
drogowym

0

0

0

0

0

0

12 ustawie o ochronie zabytków i
opiece nad zabytkami

0

0

0

0

0

0

13 ustawie o ochronie przyrody

0

0

0

0

0

0

14 ustawie o recyklingu pojazdów
wycofanych z eksploatacji

0

0

0

0

0

0

15 ustawie o lecznictwie
uzdrowiskowym, uzdrowiskach i
obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych

0

0

0

0

0

0

16 ustawie o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym

0

0

0

0

0

0

17 ustawie o 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)

0

0

0

0

0

0

20 innych

0

0

0

0

0

0

244

321

31750

25

76

666

OGÓŁEM
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Pozostałe wyniki i działania
L.p. Pozostałe wyniki i działania

Liczba

1

Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół

-

2

Wydane dyspozycje usunięcia pojazdów, w tym:

-

a) na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym

-

b) na podstawie art. 130 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym

-

-pojazdy usunięte z drogi

-

Zastosowanie procedury wynikającej z art.130a ust.2a

-

3

Pojazdy odnalezione

-

4

Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania

21

5

Ujawnione przestępstwa

5

6

Osoby ujęte i przekazane policji

10

7

Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo
miejsca zagrożonego takim zdarzeniem

26

8

Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej

9

Konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na
potrzeby gminy

10

Kontrola osobista, przeglądanie zawartości podręcznych bagaży osoby

11

Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców dotyczące:

250
-

a) zakłócanie porządku publicznego i spokoju

89

b) zagrożenia w ruchu drogowym

51

c) ochrona środowiska i gospodarki odpadami

75

d) zagrożeń życia i zdrowia

18

e) zagrożeń pożarowych(katastrofy)

9

f) awarii technicznych

54

g) zwierząt

199

Pozostałe zgłoszenia

330
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IV CHARAKTERYSTYKA PRACY
Straż Miejska w Wołominie pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-22:00 i w
soboty (w miesiącach letnich) 6:00-14:00, (w miesiącach zimowych) 7:00-15:00. W 2016 roku
wystawionych zostało 734 dwuosobowych patroli oraz 190 jednoosobowych.
Działania podejmowane przez Straż Miejską w 2016 roku wynikały z funkcji, jakie pełni
wśród lokalnej społeczności:
-ochronnej, zapewnienie bezpieczeństwa i spokoju na terenie miasta i gminy,
-porządkowej, egzekwowanie przestrzegania przez mieszkańców przepisów prawa w zakresie
czystości
i porządku publicznego,
-prewencyjnej, patrolowanie ulic, osiedli jak również realizacja zgłaszanych interwencji,
-profilaktycznej, zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym,
prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży,
-społeczno - administracyjnej, współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
wraz
z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi,
-integrującej lokalną społeczność, poprzez udział w imprezach kulturalnych, charytatywnych
organizowanych przez Urząd Gminy, organizacje społeczne i szkoły,
Założenia przyjęte do realizacji na 2016 rok miały przede wszystkim na celu:
1. poprawić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,
2. przygotowanie i odpowiednie zabezpieczenie imprez odbywających się w Wołominie,
3. podejmować inicjatywy na rzecz poprawy ładu i porządku publicznego,
4. zwiększenie ilości działań prewencyjnych, mających na celu przeciwdziałanie negatywnym
zjawiskom, najbardziej uciążliwym z punktu widzenia mieszkańców,
5. zwiększenie otwartości, na potrzeby mieszkańców,
6. skierowanie uwagi strażników na obszary działań, w których istnieje największe
zapotrzebowanie ze strony mieszkańców.
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V ZABEZPIECZENIA UROCZYSTOŚCI i WYDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH

L.p Data

Nazwa imprezy

1

6.01.2016

Pomoc organizatorowi i zabezpieczenie podczas Przemarszu 4 strażników
Trzech Króli

2

10.01.2016

Pomoc organizatorowi przy prewencyjnym zabezpieczeniu 4 strażników
XXIV finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na
OSiR „HURAGAN” w Wołominie

3

13.01.2016

Zabezpieczeniu terenu podczas odnalezienia niewybuchu w 2 strażników
rejonie PKP Słoneczna

4

31.01.2016

Prewencyjne zabezpieczenie obchodów 153 rocznicy 1 strażnik
wybuchu Powstania Styczniowego 1863r., reprezentacja
Urzędu Miejskiego w ramach Pocztu Sztandarowego oraz
asysta przy składaniu wieńca przez Burmistrza Wołomina pod
pomnikiem powstańców przed kościołem św. Józefa
Robotnika w Wołominie

5

12.02.2016

zabezpieczenie miejsca kolizji drogowej w rejonie
skrzyżowania ul. Piłsudskiego i ul. Gdyńskiej w Wołominie.
Zderzeniu uległy 4 samochody osobowe.

6

13.02.2016

Zabezpieczenie przed dostępem osób postronnych podczas 2 strażników
wypadku kolejowego

7

01.03.2016

Poczet sztandarowy oraz zabezpieczenie prewencyjne 4 strażników
obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

8

5.03.2016

Prewencyjne zabezpieczenie obchodów 76 rocznicy wydania 2 strażników
rozkazu o rozstrzelaniu polskich jeńców wojennych w
Katyniu, reprezentacja Urzędu Miejskiego w ramach Pocztu
Sztandarowego oraz asysta przy składaniu wieńca przez
Burmistrza Wołomina pod pomnikiem Ofiar Katynia przed
kościołem pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Wołominie
dnia

9

18.03.2016

Zabezpieczenie uroczystej Drogi Krzyżowej

10 27.04.2016r. Zabezpieczenie związane z II rocznicą Kanonizacji Jana
Pawła II na Placu 3 Maja w Wołominie, składanie wieńca.

Ilość strażników
biorąca udział w
zabezpieczeniu

2 strażników

4 strażników
4 strażników

11 30.04.2016r. Zabezpieczenie koncertu z okazji uchwalenia konstytucji 3 2 strażników
Maja
12 02.05.2016r. Dzień Flagi w Osowie

2 strażników

13 03.05.2016r. Zabezpieczenie uroczystości Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 10 strażników
14 03.05.2016r. Zabezpieczenie festynu przy parafii Matki Bożej Królowej 2 strażników
Polski ul. Kurkowa
15 11.05.2016r. Prelekcje w przedszkolu „OLINKOWO” w prelekcji wzięło 1 strażnik
udział 24 przedszkolaków.
16 14.05.2016r. Zabezpieczenie związane z obchodami Dni Wołomina.

5 strażników
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17 15.05.2016r Zabezpieczenie podczas Pikniku Sąsiedzkiego na Pasażu

3 strażników

18 21.05.2016r. Zabezpieczenie podczas VI etapu 58Małego Wyścigu Pokoju. 3 strażników
Rozłożenie i obsługa Miasteczka Ruchu Drogowego,
19 21.05.2016r. Zabezpieczenie IV Memoriału im płk. Jarosława Florczaka
2 strażników
przy szkole nr 5 ul. Lipińska 16.
rowerach

na

20 23.05.2016r Rozłożenie i organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego 2 strażników.
podczas egzaminu na kartę rowerową przy szkole nr 5 w
Wołominie,
21 23.05.2016r. Prelekcje w przedszkolu KRASNAL
uczestniczyło 40 przedszkolaków.

w

zajęciach 1 strażnik

22 24.05.2016r. Prelekcje w Przedszkolu nr 2 PYZY WĘDROWNICZKI w 1 strażnik
zajęciach dzieło udział 100 przedszkolaków.
23 26.05.2016r Zabezpieczenie procesji BOŻEGO CIAŁA przy parafii św 2 strażników
Józefa Robotnika
24 28.05.2016r. Zabezpieczenie
XVI
Niepełnosprawnych

Gminnej

Spartakiady

Osób 2 strażników

25 30.05.2016r. Rozłożenie i organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego 2 strażników
podczas egzaminu na kartę rowerową w szkole nr 2 w
Wołominie
26 31.05.2016r. Organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego podczas 2 strażników.
egzaminu na kartę rowerową w szkole nr 2 w Wołominie
27 04.06.2016r. Rozłożenie i organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego 2 strażników
podczas I Pikniku Rodzinnego przy szkole nr 5 w Wołominie
28 05.06.2016r. Zabezpieczenie imprezy plenerowej MARSZ DLA ŻYCIA I 7 strażników w tym 2
RODZINY oraz Powiatowego Pikniku Rodzinnego na Placu strażników na rowerach
3 Maja, rozłożenie i organizacja Miasteczka Ruchu
Drogowego
29 7Rozłożenie i organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego 2 strażników
10.06.2016r. podczas egzaminu na kartę rowerową zespół szkół w
Duczkach
30 14.06.2016r. Rozłożenie i organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego 2 strażników.
podczas egzaminu na kartę rowerową w szkole nr 3 w
Wołominie
31 18.06.2016r. Zabezpieczenie pikniku IMIENINY SŁAWKA, rozłożenie i 2 strażników
organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego
32 19.06.2016r. Impreza plenerowa OBJAZDOWY BIBLIOTEKARZ, oraz 2 strażników na
piknik MÓJ PIES.
rowerach
33 25.06.2016r. Rozłożenie i organizacja Miasteczka Ruchu Drogowego 2 strażników
podczas pikniku ŚWIĘTO RODZINY przy parafii św Józefa
Robotnika
34 25.06.2016r. Zabezpieczenie trasy KOLOROWEGO BIEGU

6 strażników

35 2.07.2016

Zabezpieczenie meczu na OSiR HURAGAN w godz. 16-20

2 strażników

36 9.07.2016

Zabezpieczenie imprezy plenerowej PARKO-GRANIE

2 strażników

37 12.07.2016

Zabezpieczenie wyścigu kolarskiego TOUR DE POLOGNE 6 strażników
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38 1822.07.2016

Zabezpieczenie związane ze Światowymi Dniami Młodzieży 8 strażników

39 23.07.2016

Zabezpieczenie imprezy plenerowej PARKO-GRANIE

2 strażników

40 24.07.2016

Zabezpieczenie koncertu na zakończenie ŚDM

10 strażników

41 1.08.2016

Zabezpieczenie ul. 6 Września podczas rekonstrukcji walk 3 strażników
Powstania Warszawskiego

42 1.08.2016

Msza św. i złożenie wieńca na Pasażu

43 6.08.2016

Zabezpieczenie
Wodiczki

44 6.08.2016

Zabezpieczenie meczu na OSiR HURAGAN

45 13.08.2016

Zabezpieczenie
Wodiczki

46 14.08.2016

Zabezpieczenie obchodów 96 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 12 strażników
1920r. W godz. 6:00-22:00

47 15.08.2016

Zabezpieczenie festynu letniego i koncertu w godz. 14:00- 12 strażników
22:00

48 20.08.2016

Zabezpieczenie
Wodiczki

49 27.08.2016

Zabezpieczenie imprezy plenerowej PARKO-GRANIE i 2 strażników
Stoiska Bibliotecznego na Skwerze Wodiczki

50 1.09.2016

Zabezpieczenie obchodów wybuchu II Wojny Światowej

6 strażników

51 3.09.2016

Zabezpieczenie Pikniku w Ossowie

2 strażników

52 4.09.2016

Dożynki w Starym Grabiu

2 strażników

53 11.09.2016

Piknik Rodzinny w Lipinkach

2 strażników

54 17.09.2016

Piknik Ekologiczny- Skwer Wodiczki

3 strażników

55 18.09.2016

Zabezpieczenie uroczystości Dnia Sybiraka

4 strażników

56 20.09.2016

Prelekcje na temat bezpieczeństwa w szkole nr 5 w zajęciach 1 strażnik
wzięło udział 120 uczniów

57 24.09.2016

Zabezpieczenie I Międzypokoleniowej potańcówki na 2 strażników
Skwerze Wodiczki

58 26.09.2016

Prelekcje
w
Leśniakowiźnie
przedszkolaków

59 27.09.2016

Prelekcje w przedszkolu WESOŁA CHATKA w zajęciach 1 strażnik
uczestniczyło 20 przedszkolaków

60 28.09.2016

Prelekcje w przedszkolu PSZCZÓŁKA MAJA w zajęciach 1 strażnik
wzięło udział 32 przedszkolaków

61 8.10.2016r.

Ślubowanie klas 1 PUL

62 12.10.2016r.

Miasteczko Ruchu Drogowego w Ossowie podczas Święta 2 strażników
Pieczonego Ziemniaka.

63 13.10.2016r.

Zabezpieczenie Procesji w Kościele pod wezwaniem Józefa 4 strażników
Robotnika

Stoiska

Stoiska

Stoiska

Bibliotecznego

Bibliotecznego

Bibliotecznego

3 strażników
na

Skwerze 2 strażników
2 strażników

na

na

Skwerze 2 strażników

Skwerze 2 strażników

placówce
szkolno-przedszkolnej
w
zajęciach
uczestniczyło

w 1 strażnik
70

4 strażników

Strona 12 z 24

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Wołominie za 2016 rok

64 15.10.2016r.

Zabezpieczenie uroczystości nadania imienia Rondu na ul. 1 2 strażników
Maja

65 16.10.2016r.

Zabezpieczenie XVI Dnia Papieskiego

66 1.11.2016r.

Zabezpieczenie rejonu cmentarzy z uwagi na dzień 10 strażników
Wszystkich Świętych

67 11.11.2016r.

Zabezpieczenie Święta Odzyskania Niepodległości

6 strażników

68 12.11.2016r.

Zabezpieczenie uroczystości „Wołomin dla Niepodległej”

2 strażników

69 6.12.2016r.

Rozświetlenie choinki miejskiej

2 strażników

70 18.12.2016r.

Zabezpieczenie „Przekazania Betlejemskiego Światełka 3 strażników
Pokoju”

2 strażników

Podstawowym zadaniem Straży Miejskiej podczas wymienionych imprez i uroczystości było dbanie
o przestrzeganie ładu i porządku publicznego. Ponadto w wielu przypadkach strażnicy byli również
oficjalnymi reprezentantami władz samorządowych Wołomina. Ogółem w działaniach zabezpieczających
imprezy i uroczystości wzięło udział 226 strażników.
Do największych imprez, wymagających dużego zaangażowania funkcjonariuszy Straży Miejskiej należały:
1.ORSZAK TRZECH KRÓLI W WOŁOMINIE
W dniu 6 stycznia 2016 roku z Placu 3-ego Maja w Wołominie wyruszył Orszak Trzech Króli.
Organizatorami imprezy byli: Pani Burmistrz Elżbieta Radwan, ksiądz Zygmunt Podstawka z Kościoła pw.
Matki Bożej Królowej Polski, Miejski Dom Kultury oraz Caritas. Licznie przybyli mieszkańcy Gminy, po
odśpiewaniu kolęd oraz obejrzeniu Jasełek przeszli wraz z Orszakiem Trzech Króli do Kościoła przy ul.
Kurkowej. Tam odbyła się Msza Święta. Pochód przeszedł głównymi ulicami miasta. Strażnicy miejscy
wraz z Policją i Ochotniczą Strażą Pożarną z Wołomina, czuwali nad bezpiecznym przemarszem
zgromadzonych poprzez sukcesywne wstrzymywanie ruch drogowego w rejonie skrzyżowań.

2. MARSZ DLA ŻYCIA I RODZINY, POWIATOWY PIKNIK RODZINNY
W dniu 5.06.2016 r. po raz kolejny ulicami Wołomina przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny.
Uczestnicy przemaszerowali od Kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej, następnie ulicą
Reja, Lipińską i Przyjacielską do Placu 3 Maja, gdzie rozpoczął się Powiatowy Piknik Rodzinny. Strażnicy
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Miejscy zabezpieczyli całą trasę przemarszu, zapewniając bezpieczne przejście uczestnikom.

3. ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W WOŁOMINIE
W dniu 18.07.2016r. ok. godz 20:00 do Wołomina przyjechała młodzież z Francji i Włoch
w ramach Światowych Dni Młodzieży. Młodzież przez cały tydzień gościła w Wołominie a także
uczestniczyła w ciekawych wydarzeniach na terenie miasta.

4. OBCHODY 96 ROCZNICY BITWY WARSZAWSKIEJ 1920r.
W dniu 14.08.2016 r. strażnicy miejscy uczestniczyli w zabezpieczeniu obchodów kolejnej rocznicy
Bitwy Warszawskiej 1920 r. Do zadań funkcjonariuszy należało prewencyjne zabezpieczenie parkingów i
dróg dojazdowych do miejsca odbywania się uroczystości czyli pól ossowskich. Ponadto w godzinach
popołudniowych i wieczornych patrolowali miejsca odbywania się imprez towarzyszących na terenie
Wołomina.

5. 77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
W dniu 1 września 2016 roku funkcjonariusze straży miejskiej uczestniczyli w obchodach 77
rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Po uroczystej Mszy świętej w kościele pod wezwaniem Matki
Boskiej Częstochowskiej, w której wzięli udział mieszkańcy, przedstawiciele władz Miasta i Powiatu oraz
uczniowie wołomińskich szkół, odbył się przemarsz ulicą Kościelną. Następnie na placu 3 Maja w
Wołominie odbyły się dalsze uroczystości. Strażnicy Miejscy poprowadzili przemarsz kolumny, zadbali o
bezpieczeństwo wszystkich uczestników oraz złożyli wieńce w imieniu władz Miasta.
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6. 1 LISTOPAD 2016 r.
1 listopada 2016 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej, jak co roku, uczestniczyli w obchodach Dnia
Wszystkich Świętych. Już kilka dni przed świętem strażnicy rozpoczęli patrolowanie wszystkich cmentarzy
znajdujących się na terenie naszej gminy oraz dodatkowo w nocy z 31 października na 1 listopada
wystawiono patrol w celu kontroli porządku oraz bezpieczeństwa. W dniu 1 listopada, od wczesnych godzin
rannych, funkcjonariusze rozpoczęli swoje działania, aby mieszkańcy i przybyli goście mogli bezpiecznie
dotrzeć do grobów bliskich. Strażnicy pomagali w parkowaniu pojazdów na przygotowanych wcześniej
parkingach oraz pilnowali ładu i porządku publicznego. W trakcie naszych działań do Strażników podszedł
starszy mężczyzna, który poinformował, że się zgubił i nie może znaleźć syna. Mężczyzna został
odwieziony do miejsca zamieszkania. Strażnicy swoje czynności zakończyli ok. godz. 17:00.

7. Święto Niepodległości
11 listopada 2016 r. w Wołominie odbyły się coroczne uroczystości upamiętniające 98 rocznicę
Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Obchody Święta rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw.
Matki Bożej Częstochowskiej przy ul. Kościelnej. Po Mszy św. nastąpił przemarsz na skwer im. Marszałka
Józefa Piłsudskiego, podczas którego zaprezentowano replikę czołgu Renault FT-17. O godzinie 11.30
odbyły się uroczystości pod pomnikiem Obrońcom Ojczyzny 1920 roku. Do zadań Straży Miejskiej
należało:
• zabezpieczenie miejsc parkingowych w miejscu trwania imprezy
• złożenie wieńców.-wystawienie pocztu sztandarowego UM
• zabezpieczenie przemarszu i uroczystości pod pomnikiem
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• prowadzenie i zamykanie przemarszu
• ustawienie kolumny marszowej

VI. PROFILAKTYKA
Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą bieżącą kontrolę miejsc, w których gromadzą
się nieletni spożywający alkohol i palący papierosy. Są to miejsca zlokalizowane przez strażników,
zgłoszone przez dyrektorów placówek oświatowych, mieszkańców i Policję. Podczas codziennych
patroli zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych strażnicy miejscy podejmowali czynności
służbowe dotyczące małoletnich uchylających się od obowiązku szkolnego. W 2016 roku
przekazano dyrekcji lub pedagogowi szkolnemu 7 uczniów.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wołominie, mając na uwadze priorytet, jakim jest
bezpieczeństwo

najmłodszych,

136

razy

wykonywali

obowiązki

pracownika

szkoły

odpowiedzialnego za bezpieczne przeprowadzanie uczniów przez oznaczone przejścia drogowe w
okolicach szkół, tzw. „STOPKA”.
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Funkcjonariusze Straży Miejskiej na wniosek pedagogów i nauczycieli, systematycznie edukują
dzieci uczęszczające do przedszkoli i

szkól podstawowych, poruszając tematy związane z

bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w komunikacji publicznej, z bezpieczeństwem w szkole
oraz poza szkołą, a także jak zachować się w trudnej sytuacji.
Cykliczne zajęcia i pogadanki odbywają się w szkołach i przedszkolach na terenie całej gminy
Wołomin, gdzie Straż Miejska prowadzi bardzo ciekawe, interaktywne zajęcia z uczniami przy
wykorzystaniu dostępnych rekwizytów i pomocy multimedialnych, zgromadzonych w jednostce.
W przeprowadzonych w 2016 roku 7 prelekcjach i pogadankach uczestniczyło 375
przedszkolaków i 366 uczniów szkół podstawowych.

W ramach ogólnie pojętej profilaktyki Strażnicy Miejscy udostępniali młodzieży szkolnej
miasteczko ruchu drogowego służące w szczególności uczniom szkół podstawowych do
przygotowania się do egzaminu na kartę rowerową. W 2016 r. strażnicy miejscy 13 krotnie
organizowali udział miasteczka ruchu drogowego w imprezach z udziałem dzieci i młodzieży.

Strażnicy Miejscy biorą również udział w różnych piknikach i spotkaniach skierowanych do dzieci,
które promują zdrowy styl życia i ekologię.
Podczas spotkań uczestnicy dowiadują się jak ważne jest dbanie o przyrodę, co można zrobić z
odpadami . Funkcjonariusze Straży Miejskiej przygotowali dla najmłodszych rebusy i kolorowanki
dotyczące ekologii. W nagrodę za udział w zabawie dzieci otrzymały lizaki i baloniki.
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VII. PORZUCONE POJAZDY
Dyżurny Straży Miejskiej w 2016 roku otrzymał 17 zgłoszeń dotyczących pojazdów
pozostawionych bez tablic rejestracyjnych lub pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie jest
używany. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że zgodnie z treścią art. 50a prawa o ruchu drogowym
za wrak należy uznać pojazd bez tablic rejestracyjnych, którego stan wskazuje na to, że nie
jest używany oraz znajdujący się na drodze. W przypadku dziewięciu pojazdów
przeprowadzone czynności sprawdzające nie doprowadziły do uznania pojazdów jako wraki z
uwagi na to, że posiadały tablice rejestracyjne, były zaparkowane prawidłowo w zatokach
parkingowych bądź na terenie nie należącym do gminy.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej, w wyniku podejmowanych działań zarówno w trybie art. 50a
PRD, jak również ogólnie pojętych działań porządkowych doprowadzili do usunięcia 8 pojazdów
z ulic gminnych lub z terenów będących w zasobach gminy Wołomin.
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1. Pojazd marki FIAT zaparkowany na terenie należącym do miasta przy ul. Sikorskiego/Kościelna
właściciel został zobowiązany do usunięcia auta z miejsca postoju, do czego się dostosował.

2.Pojazd marki OPEL zaparkowany przy ul. Długiej 27 w Wołominie w myśl art. 50a PRD nosił znamiona
wraku. Straż Miejska ustaliła właściciela i zobowiązała go do usunięcia pojazdu z miejsca postoju do czego
właściciel się dostosował.

3. Pojazd ALFA ROMEO zaparkowany przy ul. Sosnowej 1 b w Wołominie, którego stan wskazywał iż jest
od dłuższego czasu nieużytkowany i częściowo zdewastowany wyczerpywał znamiona art. 50a PRD. W
związku z powyższym Straż Miejska ustaliła i zobowiązała właściciela do usunięcia pojazdu.
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4. Pojazd VOLKSWAGEN zaparkowany ul. Mieszka I częściowo na drodze wewnętrznej, a częściowo na
tzw. klepisku z czego jedno koło jest wrośnięte w podłoże. Teren na którym był zaparkowany pojazd należał
do Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Funkcjonariusze przekazali informację do właściciela
gruntu. Pojazd został usunięty.

5. Pojazd VOLKSWAGEN zaparkowany na ul. Średniej 22 Pojazd wygląda na nieużytkowany od
dłuższego czasu. Jedno koło bez powietrza. Strażnicy ustalili we własnym zakresie do kogo pojazd należy i
zobowiązali właściciela do usunięcia pojazdu. Pojazd został usunięty.

6. Pojazd zaparkowany na parkingu przy MDK ul. Mariańska Pojazd nie ma tylnej szyby, a miejsce po niej
jest zabezpieczone i zaklejone folią. Po ustaleniu właściciela zobowiązano go do usunięcia pojazdu.
Samochód został usunięty.
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7.Pojazd OPEL Astra zaparkowany przy ul. Królowej Jadwigi przy bloku 15, bez tablic rejestracyjnych
posiadał naklejkę na podszybiu, bez powietrza w 3 kołach. Strażnicy ustalili Wydziale Zarządzania
Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Wołominie że teren na którym jest zaparkowany pojazd tj. działka
86/11 należąca do Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego w Wołominie. Po przekazaniu informacji do
właściciela gruntu pojazd został usunięty.

8. Pojazd KIA zaparkowany przy ul. Lipińska 32 z wybitą tylną szybą, brak tablic rejestracyjnych, posiada
naklejkę z numerem rejestracyjnym. Pojazd został sprawdzony w Policyjnej bazie danych czy nie jest
skradziony a następnie ustalono i poinformowano właściciela gruntu o zagrożeniu jakie stwarza pojazd.
Właściciel terenu pojazd usunął.

Jak można zauważyć na przytoczonych przykładach strażnicy miejscy podejmują czynności
zmierzające do udzielenia pomocy każdemu, kto ma problem z porzuconymi pojazdami, nawet w
sytuacji, gdy warunki zawarte w przepisie art. 50a lub 130a prawa o ruchu drogowym nie są
spełnione, ale porzucony samochód wpływa negatywnie na wizerunek miasta lub jest przeszkodą
dla właściciela terenu.
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VIII POMOC BEZDOMNYM
Do jednych z podstawowych zadań Straży Miejskiej w okresie zimowym w 2016 roku należało
kontrolowanie miejsc przebywania osób bezdomnych, samotnych, przebywających w złych warunkach. Od
początku listopada funkcjonariusze kontrolowali obiekty, gdzie najczęściej przebywali bezdomni do
których w szczególności należą:
-teren ogródków działkowych,
- pustostany,
- opuszczone hale magazynowe,
- altany śmietnikowe,
- klatki schodowe,
- piwnice.
W trakcie kontroli Strażnicy Miejscy sprawdzili, w jakich warunkach żyją osoby bezdomne i jakiej pomocy
potrzebowali, a następnie przekazywali te informację do OPS. Funkcjonariusze informowali bezdomnych o
możliwości skorzystania z pomocy noclegowni oraz oferowali pomoc w dotarciu do schroniska w Czarnej.
Ponadto osobom potrzebującym, zarówno bezdomnym jak i niezaradnym życiowo rozwozili gorącą zupę.
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IX WSPÓŁPRACA Z KOMÓRKAMI ORGANIZACYJNYMI URZĘDU
MIEJSKIEGO W WOŁOMINIE
Omawiając wyniki i efekty działania Straży Miejskiej w Wołominie nie sposób nie odnieść
się do roli, jaką spełniają funkcjonariusze w sprawnej i skutecznej realizacji zadań własnych
gminy. Dotyczy to zwłaszcza zagadnień związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminie
jak również bezdomnych i dzikich zwierząt, których obecność w przestrzeni miejskiej jest
nierzadko problematyczna dla mieszkańców. W 2016 r. Strażnicy podjęli 75 interwencji
dotyczących nielegalnych składowisk śmieci, bądź innych przypadków naruszenia przepisów o
czystości i porządku w gminie lub odpadach. Znakomita ich większość kończyła się niezwłocznym
usunięciem stwierdzanych nieprawidłowości.

W przypadku zgłoszeń dotyczących bezdomnych lub dzikich zwierząt rolą Straży Miejskiej jest
przede wszystkim ustalenie miejsca przebywania zwierzęcia, a następnie doprowadzenie do jego
odłowienia i umieszczenia w schronisku, lub w przypadku zwierzyny dzikiej w naturalnym
środowisku zwierzęcia. W wielu przypadkach czynności podejmowane przez strażników
doprowadzały również do ustalenia właścicieli zwierząt i przekazania im zagubionych psów lub
kotów.
Należy w tym miejscu wspomnieć, że najtrudniejszym zadaniem jest jednak odłowienie i
przywrócenie do naturalnego środowiska zwierząt dziko żyjących.
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X. PRZEKAZANIE NOWEGO SPRZĘTU DLA STRAŻY MIEJSKIEJ
W dniu 5 sierpnia 2016 r. Burmistrz Wołomina Pani Elżbieta Radwan przekazała na ręce
Komendanta Straży Miejskiej w Wołominie kluczyki do nowego pojazdu służbowego Citroena
Berlingo. Pojazd ten w znaczący sposób poprawił mobilność strażników podczas realizacji
codziennych zadań.
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