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SM.ZD-0656/21

      Dariusz Polowy

Prezydent Miasta Racibórz

Niniejszym, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 8 Regulaminu Straży Miejskiej w Raciborzu,
stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 502/2019 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 24
grudnia 2019r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Raciborzu,  przedkładam:

 
Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Raciborzu za 2020 rok

Straż  Miejska  funkcjonuje  jako  jednostka  organizacyjna  w  strukturze  Urzędu  Miasta
Racibórz. Teren działania Straży obejmuje gminę Racibórz, Krzyżanowice i Kornowac.  
Z  końcem  2020  roku  zatrudnienie  wynosiło  23  strażników  pracujących  w  systemie
dwuzmianowym od  poniedziałku  do  soboty od  godz.  700 do  2200,  1  pracownik  cywilny
obsługujący  sekretariat  i  6  pracowników  pomocy  administracyjnej  (1  osoba  przyjęta  na
zastępstwo) do całodobowej obsługi monitoringu wizyjnego. Sprzęt, jakim dysponuje Straż
Miejska w Raciborzu do wykonywania swoich zadań to:   

 5 samochodów, 
 4 rowery,
 blokady na koła pojazdów,
 środki radiowej łączności bezprzewodowej,
 środki przymusu bezpośredniego, 
 aparaty fotograficzne,
 sprzęt komputerowy.

Straż  Miejska  realizuje  zadania  publiczne  wynikające  z  ustawy  o  strażach  gminnych,
innych  aktów  prawnych  regulujących  działalność  straży  oraz  aktów  prawa  miejscowego
w zakresie ochrony spokoju i porządku publicznego na terenie gminy. 

    Wszystkie czynności prowadzone przez strażników podejmowane są: 
 zgodnie z dyslokacją służb sporządzaną przez przełożonego, 
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 na  polecenie  dyżurnego,  który  przyjął  interwencję  telefonicznie  lub  na  zgłoszenie
mieszkańca, 

 w związku z przyjęciem zgłoszenia mieszkańca w terenie,
 w związku z otrzymanym pisemnym zgłoszeniem,
 po otrzymaniu zgłoszenia poprzez ESIM - elektroniczny system informacji miejskiej,
 z własnej inicjatywy,  stwierdzając nieprawidłowości  w ramach wykonywanego patrolu

prewencyjnego. 

Niniejsze sprawozdanie przedstawia realizowane przez raciborskich strażników działania
w  głównej  mierze  ukierunkowane  na  zapewnienie  spokoju  i  porządku  publicznego  oraz
podniesienie poczucia bezpieczeństwa wśród społeczności lokalnej. 
Prowadzone działania  to m.in.: 
 cykliczne akcje prewencyjne, 
 zapewnienie spokoju i porządku w miejscach publicznych, 
 ochrona porządku publicznego w czasie trwania imprez kulturalnych i sportowych, 
 ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 prowadzenie  czynności  kontrolnych  przestrzegania  przepisów  o  ochronie  środowiska

w zakresie spalania odpadów oraz realizacji zapisów uchwały antysmogowej,
 udzielanie asyst administratorom lokali  w razie wystąpienia awarii  wywołującej szkodę

lub zagrażającej powstaniem szkody,
 monitorowanie miasta pod kątem oświetlenia miejsc publicznych,
 monitorowanie  akwenów  wodnych,  celem  wyeliminowania  przypadków  kąpieli  osób

w miejscach zabronionych,
 monitorowanie  „pustostanów”  pod  kątem  zabezpieczenia  przed  dostępem  osób

postronnych,
 monitorowanie placów zabaw, celem wyeliminowania uszkodzonych lub niesprawnych

urządzeń zabawowych,
 monitorowanie punktów sprzedaży alkoholu dot. uwidaczniania informacji o szkodliwości

spożywania alkoholu i wyeliminowania ewentualnej sprzedaży alkoholu nieletnim,
 monitorowanie miejsc nielegalnego wysypywania śmieci i działania skutkujące likwidacją

„dzikich wysypisk”,   
 monitorowanie miejsc  przebywania osób bezdomnych informując ich o możliwościach

uzyskania pomocy,
 monitorowanie  terenów  gmin  pod  kątem  utrzymania  czystości  i  porządku,  również

w zakresie eliminacji pozostawionych "wraków" pojazdów,
 monitorowanie punktów skupu złomu pod kątem prawidłowości wypełniania formularza

przyjęcia  odpadów  metali,  w  szczególności  danych  osób  przekazujących  odpady  oraz
źródła ich pochodzenia,  

 monitorowanie terenów gmin pod kątem przebywania w miejscach publicznych psów bez
nadzoru oraz innych zwierząt również dziko żyjących,

 monitorowanie  terenów gmin pod kątem przebywania  w miejscach publicznych  osób
nietrzeźwych,  dających  swoim  zachowaniem  powód  do  zgorszenia,  znajdujących  się
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w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażających życiu i zdrowiu
innych osób,  

 monitorowanie  bezpieczeństwa  i  porządku  w komunikacji  w  zakresie  m.in.
zabezpieczenia  i  wyeliminowania   miejsc  niebezpiecznych  (ubytki,  odkryte  studzienki,
rozlane  substancje  ropopochodne,  zwisające  nad  jezdnią  blachy,  niezabezpieczone
odkryte  przewody,  spadający  tynk  z  budynku,  nadłamane  drzewa),  wyeliminowania
uszkodzonych  znaków  drogowych,  niesprawnej  sygnalizacji  świetlnej,  oblodzeń  dróg,
nieprawidłowego parkowania, zabezpieczenia kolizji drogowych,  

 prowadzenie  działań  edukacyjno  -  prewencyjnych  skierowanych  do  dzieci  szkół
podstawowych oraz przedszkoli,

 udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej osobom, które zasłabły, uległy upadkowi,
z atakiem epilepsji itp.

W ogromie tych zadań wpłynęło 1775 interwencji, które podjęto po zgłoszeniu:
 dyżurnego Policji - (17 zgłoszeń) w temacie m.in.:

- nieprawidłowego parkowania pojazdów, 
- przebywania osób bezdomnych w obrębie byłego szpitala,
- spalania odpadów,
- zabezpieczenia miejsca niebezpiecznego w parku Roth, 
- wyrzucenia odpadów,
- przebywania na posesji zwierzęcia dziko żyjącego,
- zaginięcia osoby, 
- pomocy przy zabezpieczeniu miejsca kolizji drogowej,
- spożywania alkoholu w miejscach zabronionych,  
- zakłócania porządku publicznego,

 przedstawicieli administracji osiedli i wspólnot mieszkaniowych,
 mieszkańców miasta.

Wszystkie  podjęte  czynności  są  odzwierciedlone  w  dokumentacji  służbowej,  z  której
sporządzana jest sprawozdawczość. Zgodnie z ustawą straże gminne prowadzą ewidencję:
 etatów,
 wyposażenia,  w  tym  środków  przymusu  bezpośredniego,  środków  technicznych

służących  do obserwowania  i  rejestrowania obrazu  zdarzeń w miejscach publicznych,
pojazdów,

 wyników  działań  straży,  co  zgodnie  z  rozporządzeniem  właściwego  ministra
określającego  zakres  i  sposób  prowadzenia  przedmiotowej  ewidencji  przedstawia
poniższa tabela:
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 Ewidencja wyników działań za rok  2020

Lp.
Rodzaj wykroczeń:

Pouczenie,
lub inny
środek

oddziaływ.
wychowaw.

Mandaty
Wniosek
 do sądu Razem

Ilość Kwota

1 Ustawa – Kodeks wykroczeń 1330 163 18600 70 1563
a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,
w tym: 31 5 1100 3 39

-  art.  51 § 1 i  2 kw - zakłócanie porządku publicznego pod wpływem
alkoholu

11 4 600 3 18

-  art.  54  kw  -  naruszenie  przepisów  o  zachowaniu  się  w  miejscu
publicznym (brak wymaganego dystansu w czasie trwania epidemii)

16 - - - 16

-  art.  60¹ §  1-6  kw  -  prowadzenie  działalności  gospodarczej  bez
zgłoszenia do ewidencji

2 - - - 2

- art. 63a §1 kw  - umieszczanie ogłoszeń bez zgody zarządzającego 1 1 500 - 2
- art. 64 § 1 kw - brak numeru porządkowego posesji 1 - - - 1
b)  wykroczenia  przeciwko  instytucjom  państwowym,
samorządowym i społecznym

- - - - -

c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 22 11 1200 2 35
- art. 77 § 1 i 2 kw - nie zachowanie środków ostrożności przy  trzymaniu
zwierzęcia

22 11 1200 2 35

d)  wykroczenia  przeciwko  bezpieczeństwu  i  porządkowi
w komunikacji 1194 133 14400 60 1387

e)  wykroczenia przeciwko zdrowiu 3 - - 1 4
- art. 116  § 1a kw - nieprzestrzeganie nakazów i zakazów w w czasie
trwania stanu epidemii (brak zakrywania ust i nosa) 2 - - 1 3

- art. 117 kw - nieprzestrzeganie porządku na terenie nieruchomości 1 - - - 1
f) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej 3 1 100 2 6
- art. 141 kw - używanie słów nieprzyzwoitych 3 1 100 2 6
g) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 71 12 1500 2 85
- art. 144 kw - niszczenie, uszkadzanie roślinności, deptanie trawnika 58 3 450 2 63
- art. 145 kw - zanieczyszczanie i zaśmiecanie miejsc publicznych 13 9 1050 - 22
h) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe 6 1 300 - 7
- art. 154 kw - wyrzucenie odpadów na cudzy grunt - 1 300 - 1
- art. 161 kw – wjazd pojazdem do lasu 5 - - - 5
- art. 162 § 1 kw - wyrzucenie odpadów do lasu 1 - - - 1

2 Przepisy wprowadzające Kodeks pracy - - - - -
3 Ustawa  o  wychowaniu  w  trzeźwości  i  przeciwdziałaniu

alkoholizmowi
60 84 8400 12 156

- art. 43 1  ust. 1 - spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem 56 79 7900 9 144
- art. 43 1  ust. 2 - usiłowanie spożywania alkoholu 3 5 500 3 11

- art. 45 ust. 2 - brak informacji o szkodliwości alkoholu 1 - - - 1

4 Ustawa  o  ochronie  zdrowia  przed  następstwami  używania
tytoniu i wyrobów tytoniowych 7 2 200 - 9

- art. 13 ust. 2 - palenie tytoniu w miejscach objętych zakazem 7 2 200 - 9
5 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  -  art. 10

ust. 2 15 1 100 2 18
- nieprawidłowa gospodarka odpadami ciekłymi 1  1 100 - 2
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- nie zbieranie odpadów powstałych na posesji 3 - - 2 5
- nie przyłączenie posesji do kanalizacji 1 - - - 1
- brak pojemnika na odpady 6 - - - 6
- zły stan techniczny pojemników na odpady 1 - - - 1
- pozbywanie się odpadów niezgodnie z ustawą 3 - - - 3

6 Ustawa o odpadach 31 22 2900 - 53
- art. 191 - termiczne przekształcanie odpadów w piecach domowych 1 8 1650 - 9
- art. 191 - termiczne przekształcanie odpadów na terenach otwartych 30 14 1250 - 44

7 Ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt

2 - - 1 3

- art. 85 ust. 1a - brak szczepień psa 2 - - 1 3
8 Ustawa o ochronie zwierząt - - - - -
9 Prawo ochrony środowiska - - - - -
10Ustawa Prawo o miarach 3 2 200 - 5

-  art.  26  ust.  1  pkt  2  -  użytkowanie  przyrządu  pomiarowego
podlegającego prawnej kontroli  bez wymaganego dowodu tej kontroli
(brak legalizacji wagi)

3 2 200 - 5

11Ustawa o ochronie przyrody - - - - -

12Ustawa Prawo wodne - - - - -
13Ustawa o recyklingu pojazdów - - - - -
14Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych 2 - - - 2

- art. 79 pkt 1 - uchylanie się od obowiązku wymiany dowodu osobistego 2 - - - 2
15Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - - - - -
16Akty  prawa  miejscowego  (przepisy  porządkowe)  wynikające  z

Regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie - art. 10 ust. 2a
44 2 200 1 47

- nie usunięcie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta 3 2 200 1 6
-  nie  wykonywanie  obowiązków  określonych  w  Regulaminie
(nieprawidłowa gospodarka odpadami, brak selekcji odpadów) 41 - - - 41

Ogółem 1494 276 30600 86 1856

Przedstawiona  ewidencja  wykazuje  spadek  liczby  wyników,  który  ma  ścisły  związek
z utrzymywaniem  się  od  marca  2020r.  pandemii  COVID-19,  istotnej  zmiany  zadań  dla  straży
miejskich  wynikających  z  poleceń  lokalnych  wojewodów  oraz  absencji  strażników,  którzy
przebywali  na  zwolnieniach  lekarskich,  zasiłkach  opiekuńczych  lub  na  przymusowych
kwarantannach.

Skierowano do Sądu Rejonowego 86 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń. W Sądzie zapadły
82 wyroki, które przedstawiają się następująco: 

 wyrokiem uniewinniającym zakończyła się 1 sprawa,
 umorzono 0 spraw,
 karą nagany zakończyły się 3 sprawy,
 karą grzywny zakończyło się 78 spraw na łączną kwotę 16.200 zł.,
 karą ograniczenia wolności zakończyło się 0 spraw,
 karą aresztu zakończyło się 0 spraw,
 na rozpatrzenie oczekują 4 sprawy.
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I.  Niektóre z ważniejszych działań obrazujących pracę raciborskiej straży miejskiej:
1. W  ramach  posiadanych  upoważnień  Prezydenta  Miasta  do  przeprowadzania  czynności

kontrolnych  w  zakresie  przestrzegania  przepisów  o  ochronie  środowiska  prowadzono
kontrole przydomowych kotłowni, celem ujawniania sprawców spalania odpadów i paliw
zabronionych.  
Przeprowadzono  82  kontrole  przydomowych  kotłowni,  w  wyniku  których  ujawniono
9 przypadków spalania odpadów, za które nałożono 8 mandatów karnych na kwotę 1.650
zł.,  oraz zastosowano 1 pouczenie. Z uwagi na podejrzenia spalania odpadów w dzielnicy
Ocice strażnicy miejscy pobrali z pieca próbkę popiołu do zbadania - otrzymana ekspertyza
wykazała termiczne przekształcanie (spalanie) niedozwolonych substancji śmieci/odpadów
w  tym  piecu.  Ponadto  z  próbki  odpadu  paleniskowego  wyodrębniono  m.in.  tworzywo
sztuczne. Skierowany  został  w  2021r.  wniosek  o  ukaranie  do  Sądu  wraz  z  wnioskiem
o zasądzenie na rzecz Miasta Racibórz, kwoty poniesionych kosztów ekspertyzy w zakresie
badania próbki odpadu paleniskowego.  
Ponadto  w  czasie  prowadzonych  kontroli  informowano  właścicieli  nieruchomości  m.in.
o prawidłowej obsłudze pieców, sposobach spalania opału, które mają wpływ na obniżenie
zanieczyszczenia  powietrza  oraz  o obowiązującej  od  1 września  2017r.  uchwale
antysmogowej na terenie województwa śląskiego w zakresie zakazu spalania m.in. węgla
brunatnego, mułów i flotokoncentratów węglowych. Wręczano ulotki "antysmogowe" oraz
informacje o formach dofinansowania do wymiany źródeł ciepła oraz o terminach wymiany
pieców.
Ww.  czynności  kontrolne  prowadzono  również  zgodnie  z  opracowanym  Programem
Ochrony  Powietrza  dla  województwa  Śląskiego  wprowadzającym  zakres  działań
krótkoterminowych  w  przypadkach  otrzymywania  powiadomień  o  ryzyku  wystąpienia
przekroczenia  poziomu  informowania  -  100  µg/m³  dla  pyłu  zawieszonego  PM10  w
powietrzu  określonego  jako  zagrożenie  POZIOMU  II   oraz  powiadomień  o  ryzyku
wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego - 150 µg/m³ dla pyłu zawieszonego PM10
w powietrzu określonego jako zagrożenie POZIOMU III. 
Na przestrzeni 2020 roku ogłoszono 8 razy POZIOM II i 1 raz POZIOM III . 

2. Podejmowano również czynności w związku ze spalaniem odpadów na otwartej przestrzeni
za które nałożono 14 mandatów karnych na kwotę 1.250 zł., oraz zastosowano 30 pouczeń. 

3. Działania Straży Miejskiej  związanych z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i  zwalczaniem
COVID-19:
 Zgodnie  z  poleceniami  Wojewody  Śląskiego  w  miesiącach  marcu  i  październiku

prowadzono  działania  informacyjne  i  poprzez  urządzenia  nagłaśniające  informowano
mieszkańców  o  występującym  zagrożeniach  tj.  o  pozostawaniu  w  domach,  unikaniu
bezpośrednich  kontaktów  z  innymi  osobami  zachowując  odpowiedni  dystans,  nie
grupowaniu się oraz stosowaniu się do zaleceń służb sanitarnych.

 Zgodnie  z  ustaleniami  z  Prezydentem  Miasta  w  początkowym  okresie  wystąpienia
pandemii  z  uwagi  na  bezpieczeństwo  strażników  miejskich  podejmowano  tylko
interwencje, związane z zagrożeniem zdrowia, życia lub mienia.

 Zgodnie  z  poleceniami  Wojewody  Śląskiego  od  miesiąca  marca  i  października
ograniczono  do  niezbędnego  minimum  kontrole  w  indywidualnych  gospodarstwach
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domowych, wynikających z Planu działań krótkoterminowych określonych w "Programie
ochrony powietrza dla terenów województwa śląskiego".

 Zgodnie z poleceniami Wojewody Śląskiego z 31 marca i 12 października:
a) dokonywano dyslokacji patroli straży miejskich zgodnie ze wskazaniami komendantów
właściwych terytorialnie jednostek Policji,
b) organizowano wspólne patrole z Policją, które odbywały się na zmianie I i II.
c) W ramach wspólnych patroli:
- podjęto 92 interwencje,
- ujawniono osobę zbiegłą z zakładu opiekuńczego,
- zabezpieczano miejsce znalezienia niewybuchu do czasu przyjazdu patrolu saperskiego,
- przewieziono osobę bezdomną pod wpływem alkoholu do PDOZ w Rybniku,
- przewieziono osobę do Zakładu Karnego celem osadzenia,
- przewieziono osobę nietrzeźwą na badanie lekarskie i do osadzenia w PDOZ,
-  prowadzono zadania doraźne w obrębie:  obiektów gminnych,  Szpitala Rejonowego,
marketów,  cmentarzy,  placów  zabaw,  podwórzy,  sklepów,  ogrodów  działkowych
w zakresie grupowania się osób, spożywania alkoholu, zabezpieczenia ładu i porządku
publicznego, 
d) prowadzono inne formy współpracy z właściwymi jednostkami Policji dot. realizacji
nakazów,  zakazów  i  obowiązków  wynikających  z  przepisów  prawa  powszechnie
obowiązującego, w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Co-2:
- Strażnicy miejscy samodzielnie prowadzili kontrole wskazanych przez Policję obiektów
tj.  ogrody  działkowe,  parki,  place  zabaw,  "Orliki".  Stosowano  pouczenia  za  brak
wymaganego  przepisami  dystansu  społecznego,  za  nie  zakrywanie  ust  i  nosa
w miejscach publicznych, za przebywanie w parkach wbrew wprowadzonemu zakazowi,
- zorganizowano spotkanie osób odpowiedzialnych za przewóz pasażerów w komunikacji
miejskiej na terenie Raciborza, na którym omówiono wprowadzone Rozporządzeniem
Rady  Ministrów ograniczenia,  zakazy  i  nakazy  obowiązujące  w środkach  publicznego
transportu  zbiorowego  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  oraz  przypomniano
o konsekwencjach nie stosowania się do obowiązujących przepisów prawa,
-  Strażnicy miejscy prowadzili  działania edukacyjne oraz profilaktykę względem osób
zarządzających punktami sprzedaży tj. sklepów, stacji paliw, punktów gastronomicznych
odnośnie  realizacji  nakazów,  zakazów i  obowiązków wynikających z  przepisów prawa
powszechnie  obowiązującego,  związanych  z  zapobieganiem  rozprzestrzeniania  się
choroby  zakaźnej  COVID-19. Sprawdzono  343  punkty  sprzedaży,  w  18  przypadkach
zwrócono  uwagę  personelowi  na  konieczność  umieszczenia  widocznej  dla  klientów
informacji  o zasłanianiu ust i  nosa, przekazano 28 pisemnych informacji  dla punktów
gastronomicznych  i  stacji  paliw  zawierających  wytyczne  dla  funkcjonowania  tych
podmiotów w trakcie epidemii  SARS-CoV-2 w Polsce, opracowane przez Ministerstwo
Rozwoju z Głównym Inspektorem Sanitarnym.

 Dostarczano żywność i lekarstwa osobom będącym w kwarantannie.
 Na polecenie Pana Prezydenta strażnicy miejscy przez okres 12 dni w godzinach rannych

prowadzili  działania  koordynujące  dojazd  samochodami  pacjentów  do  mobilnego
punktu pobrań wymazów na obecność wirusa SARS-Co V-2 przy Szpitalu Rejonowym
przy  ul.  Gamowskiej.  Kolejka  oczekujących  na  pobranie  wymazu  była  tak  długa,  że
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powodowała  zatory  wzdłuż  drogi  dojazdowej  oraz  utrudnienia  w  ruchu  w  obrębie
szpitala.

 Strażnicy miejscy zastosowali 16 pouczeń wobec osób naruszających nakazany dystans i
2  pouczenia  oraz  skierowano 1  wniosek  o ukaranie  do sądu za  brak  zakrywania ust
i nosa.  Sąd  uznał  obwinionego  za  winnego  popełnienia  zarzucanych  mu  czynów
(dodatkowo  odmowa  podania  danych  osobowych)  i wymierzył  karę  grzywny  w
wysokości 150 zł.

4. Dwukrotnie powiadomiono Referat Ochrony Środowiska,  Gospodarki  Wodnej  i Rolnictwa
Starostwa  Powiatowego  o  podejrzeniu  spalania  odpadów  na  terenach  podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą w dzielnicy Ostróg i Nowe Zagrody.

5. Na wniosek Wydziału Komunalnego dzielnicowi Straży Miejskiej przeprowadzili 15 kontroli
w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych
w związku  z  rozwiązaniem  umowy  na  korzystanie  z  pojemników  zbiorowych  SM
"Nowoczesna". Pozyskane informacje przekazano wydziału prowadzącemu. 

6. W  związku  z  prowadzonymi  przez  Wydział  Komunalny  wobec  właścicieli  określonych
nieruchomości  czynnościami  sprawdzającymi  w  zakresie  opłat  za  gospodarowanie
odpadami  komunalnymi,  dzielnicowi  straży  miejskiej  przeprowadzili  weryfikacje
11 nieruchomości  (czy  nieruchomość  jest  zamieszkiwania  przez  mieszkańców  i  czy  stan
techniczny  nieruchomości  umożliwia  zamieszkiwanie  mieszkańców)  w dzielnicach  Ocice,
Markowice,  Brzezie,  Stara  Wieś  i  centrum  miasta.  Pozyskane  informacje  przekazano
wydziału prowadzącemu. 

7. W związku z  wprowadzeniem od dnia 23 stycznia 2020r. Zarządzeniem nr 6 Prezesa Rady
Ministrów  drugiego  stopnia  alarmowego  (BRAVO)  na  obszarze  woj.  małopolskiego  oraz
pierwszego stopnia alarmowego ALFA na pozostałym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a także pierwszego stopnia alarmowego CRP (ALFA CRO),  który obowiązywał  do dnia 29
stycznia  2020r.  do  godz.  23:59  oraz  zgodnie  z  poleceniem Prezydenta  Miasta  Racibórz
wdrożono do realizacji następujące zadania:
 patrole  Straży  Miejskiej  zadaniowane  zostały  do  kontroli  obrębu  budynków  Urzędu

Miasta  i Urzędu  Stanu  Cywilnego  pod  względem  podejrzanych  zachowań  osób  oraz
zwracanie uwagi na pozostawione podejrzane przedmioty,

 prowadzono  obserwacje  miejsc  dużych  skupisk  ludzkich  i  obiektów  użyteczności
publicznej zarówno na terenie miasta Racibórz, jak i gmin Kornowac i Krzyżanowice,

 operatorzy  monitoringu  wizyjnego  zostali  zadaniowani  do  informowania  Komendy
Powiatowej  Policji  w  Raciborzu  w przypadku  zauważenia:  nieznanych  (nietypowych)
pojazdów na terenie przyległym do budynku Urzędu Miasta i innych ważnych obiektów,
porzuconych paczek  i  bagaży  lub w przypadku zaobserwowania  jakichkolwiek  innych
oznak nietypowej działalności,

 strażnicy  miejscy  zobowiązani  zostali  do  dyspozycyjności  w  trybie  alarmowym
w przypadku konieczności wzmocnienia ochrony budynku Urzędu Miasta i Urzędu Stanu
Cywilnego.   

8. Podjęto 86 interwencji  dot.  zdarzeń z udziałem zwierząt  dziko żyjących,  niejednokrotnie
rannych bądź martwych (saren, lisów, ptaków, dzika), które pojawiały się w pobliżu siedzib
ludzkich  lub  w  obrębie  drogi.  Strażnicy  zabezpieczali  teren,  na  którym  znajdowały  się
zwierzęta, celem wyeliminowania zagrożenia dla ludzi lub zagrożenia w ruchu drogowym.
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Do zwierząt rannych 19 razy wzywano Leśne Pogotowie dla zwierząt.  Zwierzęta martwe
zgłaszano do zabrania zarządcom dróg lub terenów, na których się znajdowały w celu ich
utylizacji.
Przykłady wybranych, ciekawszych interwencji:
 martwy dzik, leżący w rzece przy ul. Rzecznej - powiadomiono lekarza weterynarii,
 potwierdzono  zgłoszone  miejsce  przebywania  rannej  sarny  w  dzielnicy  Studzienna.

Sarna  posiadała  widoczną  ranę  szarpaną  ,  lecz  na  widok  strażników  oddaliła  się  w
stronę pól.

9. Podjęto  290  interwencji  dot.  zakłócania  porządku  i  spokoju  w  miejscach  publicznych.
Zgłoszenia dotyczyły m.in. osób będących pod wpływem alkoholu, które leżały w wiatach
śmietnikowych,  w parkach,  na  ławkach,  na  parkingach,  przed  sklepami,  na  klatkach
schodowych, w poczekalni PKS-u, na przystankach komunikacji autobusowej, awanturowały
się w pomieszczeniach instytucji publicznych oraz osób nietrzeźwych, które znajdowały się
w  miejscach  publicznych w  okolicznościach  zagrażających  ich  życiu  lub  zdrowiu.
Prowadzone postępowania skutkowały nałożeniem 4 mandatów karnych, zastosowaniem
11  pouczeń oraz skierowaniem 3 wniosków o ukaranie do Sądu. Sąd uznał obwinionych za
winnych  popełnienia  zarzucanych  im  czynów  (zakłócenie  porządku  publicznego  oraz
wywołanie zgorszenia pod wpływem alkoholu) i wymierzył kary grzywny na łączną kwotę
1.100  złotych.  Ponadto  podejmowane  czynności  skutkowały  w  sytuacjach  tego
wymagających: badaniem lekarskim oraz odwiezieniem 13 osób do Izby Wytrzeźwień, 12
osób  do  miejsca  zamieszkania  lub  pobytu,  natomiast  3  osoby  zostały  odebrane  przez
członków rodziny w siedzibie Straży Miejskiej. 

10. Na prośbę Administracji  mieszkaniowej  udzielono asysty  przy  wejściu  do lokalu  przy  ul.
Skłodowskiej w związku z koniecznością usunięcia awarii instalacji wodnej oraz zagrożenia
zalewania  piwnicy.  Po  jej  usunięciu,  lokal  został  zabezpieczony  przez  pracowników
administracji.

11. Ujawniono 5  obiektów,  których stan  techniczny  stwarzał  zagrożenie  dla  życia  i zdrowia.
Strażnicy  w  sytuacjach  tego  wymagających,  niezwłocznie  zabezpieczyli  doraźnie  teren
publiczny  przy  nieruchomościach  a  następnie  zgodnie  z  kompetencjami  sprawy  te
przekazano  do  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  obligując  do  kontroli
i wyegzekwowania prawidłowego zabezpieczenia tych nieruchomości:
 przy  ul.  Batorego  –  zagrożenie  dla  pieszych  i  pojazdów  parkujących  na  chodniku

spowodowane przez spadający z elewacji tynk - teren chodnika został zabezpieczony
przez  strażników  miejskich  poprzez  otaśmowanie.  Ponadto  zagrożenie  stwarzały
pozostawione  w  niektórych  oknach  resztki  szyb  -  właścicielowi  nakazano  usunięcie
zagrożenia,

 przy ul.  Drewnianej -  zagrożenie dla pieszych spowodowane poprzez odrywający się
tynk  oraz  cegły,  które  spadają  na  uszkodzoną  siatkę  zamocowaną  nad  chodnikiem.
Budynek (pustostan) nie posiada prawidłowego zabezpieczenia przed dostępem osób
postronnych.  Ponadto  Strażnicy  Miejscy  ujawnili  na  ww.  terenie  przebywanie  osób
nieletnich,

 przy ul.  Drzymały -  budynek w bardzo złym stanie technicznym: brak zabezpieczenia
drzwi  wejściowych  oraz  obrębu  budynku  przed  dostępem  osób  postronnych,  brak
fragmentu dachu oraz w niektórych oknach pozostały resztki szyb,

9



 przy  Placu  Wolności  -  budynek  w  złym  stanie  technicznym,  w  oknach  na  parterze
znajdowały się popękane i uszkodzone szyby, które mogły wypaść. Przez inne otwarte
okna była  możliwość  wejścia  do  wnętrza  budynku,  który  nie  był  odgrodzony  przed
dostępem osób postronnych, a na wspólnym podwórku przebywają i bawią się dzieci,

 w  Krzyżanowicach  przy  ul.  Dworcowej  -  nieruchomość  niezamieszkała,  w  ocenie
właścicieli sąsiednich nieruchomości jej stan techniczny może zagrażać zdrowiu i życiu
ludzkiemu.

12. Prowadzono 14 postępowań dotyczących pojazdów o znamionach „wraku”, których stan
wskazywał, że nie były używane lub nie posiadały tablic rejestracyjnych a zaparkowane były
w miejscach publicznych.  W toku prowadzonych czynności  ustalono właścicieli  pojazdów
i nakazano ich usunięcie z miejsc parkowania przy ul. Katowickiej, 1 Maja, Chodkiewicza,
Głubczyckiej,  Zakładowej,  Stalmacha,  Słonecznej,  Chełmońskiego,  Wandy,  Żorskiej,
Opawskiej  –  pojazdy  zostały  usunięte.  Natomiast  w  3  przypadkach  właściciele  nie
zastosowali  się  do  wydanych  nakazów  Straży  Miejskiej  -  w  tych  przypadkach  strażnicy
miejscy na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym wydali dyspozycje
usunięcia  pojazdów  z  dróg  przy  ul.  Skłodowskiej,  Reymonta  i  Brzeskiej,  które  zostały
umieszczone na parkingu strzeżonym. 

13. Dbając  o  pozytywny  wizerunek  miasta  na  bieżąco  monitorowano  tereny  pod  kątem
porządku i czystości.  Interweniowano 95 razy w sprawie zanieczyszczonych terenów, nie
zbieraniu  odpadów  powstałych  na  nieruchomości,  pozbywaniu  się  odpadów  niezgodnie
z ustawą,  przepełnionych  bądź  przewróconych  koszy  na  śmieci,  nieporządku  w  obrębie
punktów selektywnego zbierania odpadów, umiejscowionych przy wiatach śmietnikowych
oraz  w wyznaczonych  punktach  na  terenie  miasta,  uszkodzonych  ławek  i barierek,
uszkodzonych  latarni  oświetlenia  ulicznego,  braku  oświetlenia  ulic,  przycięcia  krzaków
i żywopłotów.
Wobec  właścicieli  nieruchomości,  którzy  nie  dostosowali  się  do  zaleceń  dzielnicowych
zastosowano  6  pouczeń  oraz  skierowano  2  wnioski  o  ukaranie  do  sądu.  Sąd  uznał
obwinionych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów i wymierzył kary grzywny na
łączną kwotę 800 złotych. 

14. Na bieżąco interweniowano do zarządców  dróg,  celem zabezpieczenia i wyeliminowania
stwierdzonych  ubytków  w  jezdniach,  uszkodzonych  nawierzchni  chodników,  awarii
i dewastacji  sygnalizacji  świetlnej,  uszkodzonych  urządzeń  zabezpieczających  (pylony,
barierki,  łańcuchy),  uszkodzonych  studzienek  telekomunikacyjnych,  przekrzywionych,
zerwanych  lub  nieczytelnych  znaków  drogowych  pionowych  bądź  poziomych,
przerośniętych  gałęzi  drzew  w  pasie  drogowym,  itp.  Powiadomienia  dokonywano
telefonicznie, osobiście lub drogą elektroniczną do:
 Wydziału Dróg Miejskich i Powiatowego Zarządu Dróg - 136 zgłoszeń,

15. W  czasie  patroli  prewencyjnych  ujawniono  również  inne  zagrożenia  w  miejscach
publicznych,  które  doraźnie  zabezpieczono  i  przekazano  do  wyeliminowania  zgodnie
z kompetencjami. Ważniejsze przykłady:
 ul. Agnieszki  – podmyta jezdnia,
 ul. Londzina – dziura w pokrywie studzienki telekomunikacyjnej,
 ul. Słowackiego - odkryta studzienka telekomunikacyjna,
 ul. Drzymały - uszkodzenie sygnalizatora świetlnego,
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 ul. Batorego - spadający na chodnik tynk z elewacji budynku,
 ul. Kozielska – spadające na chodnik i jezdnię gałęzie z drzew,
 ulice miasta (centrum) - zanieczyszczenie olejem z uszkodzonej zamiatarki,
 ul. Opawska - zapadnięta pokrywa studzienki kanalizacyjnej,
 ul. Brzeska - pochylone drzewo nad drogą,
 ul. Wczasowa - zapadnięcie w jezdni,
 ul. Reymonta-Odrzańska - wyciek z pojazdu płynu chłodniczego na jezdnię,
 ul. Nowomiejska - palące się krzewy (tuje) na terenie pobliskiej bazy,
 park ROTH – zapadnięcie w alejce.

16. W ramach ochrony obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej prowadzono
obserwacje  m.in.  placówek  oświatowych  oraz  znajdujących  się  na  ich  terenach  placów
zabaw  i  boisk  typu  „Orlik”,  w  zakresie  przestrzegania  porządku  publicznego
i przeciwdziałania aktom niszczenia lub dewastacji  mienia.  Obserwacjami objęto również
parki  i  skwery  oraz  miejsca,  gdzie  można  korzystać  z urządzeń  typu  „siłownia  pod
chmurką”.  

17. Udzielono  24  asyst  pracownikom  Urzędu  Miasta  w  czasie  wizji  lokalnych  i  innych
czynnościach administracyjnych w terenie.

18. Wykorzystywano  urządzenia  "Fotopułapki"  do  ujawniania  sprawców  zaśmiecania  miejsc
publicznych  lub  wysypujących  odpady  na  terenach  należących  do  gminy  Racibórz.
Urządzenia  montowano  na  okres  kilku  lub  kilkunastu  dni  w  zależności  od  potrzeb.
Obserwację prowadzono na następujących terenach:
 ul. Gliwicka teren Rezerwatu "Łężczok" - ujawniono 5 sprawców zaśmiecających miejsca

publiczne, których ukarano mandatami karnymi,
 ul. Markowicka parkingu przy "Arboretum" - w związku z odbywającymi się w godzinach

wieczornych  wyścigami  samochodowymi,  które  stwarzały  zagrożenie  dla  innych
użytkowników dróg oraz zakłócały ciszę nocną. Zarejestrowany materiał wykazał, że po
godzinie 22:00 na przystanku komunikacji miejskiej gromadziły się osoby, które paliły
papierosy,  prawdopodobnie  spożywały  alkohol  oraz  zaśmiecały  gminne  tereny.
Działania  prowadzono  na  prośbę  radnej  Magdaleny  Kusy.  Informację  wraz
z zarejestrowanym  materiałem  przekazano  według  właściwości  do  Komendy
Powiatowej Policji,

 ul.  Drzewieckiego  -  ujawniono  1  sprawcę  wyrzucenia  odpadów,  którego  ukarano
mandatem karnym. Sprawca posprzątał odpady,

 ul.  Górna -Dolna -  ujawniono 1 sprawcę wyrzucenia odpadów zielonych na pobocze
drogi,  którego ukarano  mandatem  karnym.  Sprawca zobowiązał  się  do  posprzątania
odpadów. Działania prowadzono w związku ze zgłoszeniem z Wydziału Dróg Miejskich
o dewastacji urządzeń infrastruktury drogowej,

 ul.  Staszica  -  nagminne  pozostawianie  odpadów,  w  tym  gabarytowych  na  miejskiej
działce.  Ujawniono 1 osobę wyrzucającą odpady,  którą pouczono i  nakazano odpady
posprzątać. Zebrany materiał jednoznacznie wskazywał, że odpady przynoszone są przez
mieszkańców pobliskich Wspólnot Mieszkaniowych i pozostawiane na miejskiej działce
przed wiatą śmietnikową. Zgromadzony materiał przekazano do Wydziału Komunalnego
(który  zgłaszał  problem odpadów  w tym miejscu)  z  informacją,  że  w naszej  ocenie,
powierzchnia śmietnika (znajdującego się na miejskiej działce) jest za mała na potrzeby
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mieszkańców Wspólnoty, dlatego odpady przynoszone i pozostawiane są na miejskim
terenie przed śmietnikiem,

 ul. Zamkowa - nagminne zaśmiecanie miejskiego parku przez uczniów pobliskiej szkoły.
Zarejestrowano  kilku  osób wyrzucających  odpady  -  sprawa w toku  z  uwagi  na  stan
pandemii oraz nieobecność uczniów w szkole,

 ul.  Parkowa w miejscowości  Tworków (teren Parku)  -  ujawniono osoby spożywające
alkohol,  zaśmiecające  tereny  publiczne,  jeżdżące  motorowerami  po  alejkach  parku,
palące ogniska na placu zabaw. Ustalono, że były to osoby nieletnie, dlatego z rodzicami
tych osób przeprowadzono rozmowy wychowawcze. Działania prowadzono na prośbę
zastępcy wójta gminy Krzyżanowice,

 ul. Ciechowicka, ul. Wesoła-Dolna, ul. Folwarczna, ul. Bema, parking przy "Arboretum" -
nie zarejestrowano sprawców wyrzucania odpadów.  

19.  Większość zadań na przestrzeni roku prowadzona była w ramach nw. akcji:
 Akcja  „Bezpieczne  Ferie”,  której  celem było  zapewnienie  bezpiecznego  wypoczynku

dzieciom  i  młodzieży  korzystających  z  różnych  form  wypoczynku  lub  pozostających
w miejscu zamieszkania. W ramach Akcji:
 przeprowadzono  w  kinie  "Bałtyk"  pogadanki  z  dziećmi  i  młodzieżą  z  klubów

osiedlowych „M-5”, „Cegiełka”, „Itaka” na temat bezpiecznych zachowań w czasie
ferii zimowych,

 prowadzono  obserwacje  miejsc  organizowania  wypoczynku  dzieciom  i  młodzieży
m.in.  obiektów  OSiR,  boisk  szkolnych,  podwórek,  klubów  osiedlowych,
niestrzeżonych akwenów wodnych w dzielnicy "Ostróg" dot. przebywania nieletnich
w sytuacjach zagrożenia,

 prowadzono  obserwacje  sklepów  ze  sprzedażą  alkoholu  i  wyrobów  tytoniowych
w zakresie sprzedaży tych wyrobów osobom nieletnim,

 strażnicy miejscy przeprowadzili z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych pogadanki na
temat bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych oraz bezpiecznego poruszania się
po drogach.  

 Akcja „Dzikie Wysypiska”, której celem było zapobieganie tworzeniu się nielegalnych
miejsc  wysypywania  odpadów  oraz  zanieczyszczania  terenów  użytku  publicznego.
W ramach  wykonywania  obowiązków  służbowych,  w szczególności  w godzinach
wieczornych  strażnicy  prowadzili  obserwacje  terenów  gminnych  w zakresie
nielegalnego wysypywania odpadów.
W ramach prowadzonej akcji:
- zgłoszono do uprzątnięcia do Wydziału Ochrony Środowiska i  Rolnictwa ujawnione
odpady m.in. obudowę z telewizora, worek z odpadami zielonymi, worki z odpadami
bytowymi,  folie,  puszki,  butelki  plastikowe  itp.  na  drodze  dojazdowej  do  wału
przeciwpowodziowego na ul.  Drzewieckiego.  W wyniku prowadzonych czynności  nie
udało się ustalić sprawcy,
- dzielnicowy dz. "Ocice" ujawnił porzuconą przy rowie melioracyjnym wersalkę przy ul.
Wierzyńskiego  oraz  zalegające  w  pasie  drogowym  worki  z  odpadami  przy  ul.
Folwarcznej - zgłoszono do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, celem  usunięcia,
-  mieszkaniec  Raciborza  zgłosił  wysypane  odpady  komunalne  przy  ul.  Gamowskiej.
Dzielnicowy Straży Miejskiej na miejscu potwierdził wyrzucone odpady (puszki po piwie,
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tacki, folie, papiery) - nie udało się ustalić sprawcy wyrzucenia odpadów. Zgłoszono do
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, celem usunięcia,
- mieszkaniec Raciborza zgłosił pozostawione na jego nieruchomości przy ul. Brzeskiej
znaczne ilości odpadów niebezpiecznych tj. przepracowane oleje silnikowe w beczkach,
inne  ciecze,  zużyte  akumulatory,  opony,  wraki  pojazdów  -  odpady  pochodziły
z warsztatu samochodowego. Sprawa została przekazana zgodnie z kompetencjami do
Starostwa Powiatowego w Raciborzu,
-  strażnicy  miejscy  po  zgłoszeniu  mieszkańca  ujawnili  odpady  tj.  styropian,  papę
termozgrzewalną, pozostałości zaprawy budowlanej, naświetlacze elektryczne, blachę
falistą, rury karbowane (dużej średnicy), plastikowe zaślepki wysypane w obrębie byłej
strzelnicy przy ul.  Głubczyckiej.  W wyniku prowadzonych czynności  udało się  ustalić
sprawcę  (mieszkaniec  powiatu  gliwickiego),  którego  ukarano  mandatem  karnym.
Sprawca  zobowiązał  się  do  uprzątnięcia  odpadów  oraz  przedstawił  zaświadczenie
o wywiezieniu odpadów na wysypisko,
-   mieszkaniec Markowic zgłosił  porzucone odpady niebezpieczne (płyty  eternitowe)
w lesie na granicy Raciborza z Kobylą.  Na miejscu nie udało się ustalić sprawcy tego
czynu - przekazano do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa, celem usunięcia,
- firma wykonująca ziemne roboty elektryczne natknęła się na zakopane odpady m.in.
opony,  zderzaki  plastikowe  na  działce  należącej  do  Gminy  Racibórz  przy  ul.
Wiatrakowej. Ze względu na  brak możliwości ustalenia sprawcy, sprawę przekazano
do Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa,
- dzielnicowy dzielnicy Obora zgłosił do Wydziału Komunalnego konieczność usunięcia
zalegających  odpadów  tj.  odzież,  butelki,  opakowania  plastikowe,  drewno,  płyty
meblowe,  panele  plastikowe,  papę  dachową,  wersalkę  na  działce  miejskiej  przy  ul.
Brzeskiej. Teren został oczyszczony, a znajdująca się na tej działce altanka rozebrana.

 Akcja „Masz psa – masz obowiązek”, której celem było zapobieganie zanieczyszczaniu
przez psy terenów użytku publicznego oraz eliminowanie zagrożeń dla ludzi ze strony
psów pozostających bez nadzoru. Interweniowano 89 razy w związku ze zgłoszeniami
mieszkańców dot. zagrożenia bezpieczeństwa ludzi ze strony psów.
W ramach prowadzonej akcji ujawniono:
 35  przypadków  braku  nadzoru  nad  psami.  Wszczęte  postępowania  w  sprawach

o wykroczenia  w  stosunku  do  właścicieli  bądź  opiekunów  czworonogów
w 22 przypadkach zakończono pouczeniami, w 11 przypadkach mandatami karnymi
oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu.  Sąd uznał obwinionych za winnych
popełnienia zarzucanych im czynów i wymierzył kary grzywny na kwotę 200 zł.,

 6  przypadków  nie  usunięcia  zanieczyszczeń  po  psach.  Wszczęte  postępowania
w sprawach o wykroczenia w stosunku do właścicieli bądź opiekunów czworonogów
w 3 przypadkach zakończono pouczeniami, w 2 przypadkach mandatami karnymi
oraz  skierowaniem  1  wniosku  o  ukaranie  do  sądu.   Sąd  uznał  obwinionego  za
winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i wymierzył karę grzywny w wysokości
200 zł.,  

 dyżurni  straży  wielokrotnie  zgłaszali  pracownikom  Schroniska  dla  Zwierząt
Bezdomnych konieczność wyłowienia psów znajdujących się bez opieki. 
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 Akcja  „Bezpieczny  Rowerzysta”,  której  celem  było  eliminowanie  niebezpiecznych
zachowań ze strony kierujących rowerami.
W ramach prowadzonej akcji ujawniono 3 rowerzystów przejeżdżających rowerami po
przejściach  dla  pieszych.  Wszczęte  postępowania  w  sprawach  o wykroczenia
zakończono pouczeniami.

 Akcja  „Bezpieczny  Przedszkolak”,  której  celem  było  przybliżenie  dzieciom  wiedzy
o występujących  zagrożeniach  i  sposobach  ich  unikania.  Strażnicy  miejscy  w  5
raciborskich przedszkolach przeprowadzili  pogadanki  na temat zagrożeń,  jakie mogą
wystąpić,  zarówno  podczas  drogi  do  i  z  przedszkola,  w  domu  pod  nieobecność
rodziców, w kontaktach z obcymi ludźmi, w czasie zabaw na podwórku, nad wodą, w
kontaktach z bezpańskimi zwierzętami. Ponadto do zobrazowania sytuacji na drodze i
na  przejściu  dla  pieszych  wykorzystano  pomoc  dydaktyczną  ,,Miasteczko  ruchu
drogowego” w postaci przejścia dla pieszych, znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej
i pojazdów drogowych. Realizacja akcji została wstrzymana z powodu ogłoszenia stanu
pandemii. 

 Akcja „Bezpieczny plac zabaw”, której celem było eliminowanie potencjalnych zagrożeń
dla dzieci, występujących na placach zabaw. Działania prowadzono w miesiącu czerwcu
i sprawdzono 82 place zabaw.
W 6 przypadkach ujawniono następujące nieprawidłowości:
- uszczerbiona poręcz zjeżdżalni oraz belka u podstawy przy ul. Sudeckiej,
- uszczerbiona ławka, uszkodzone kosze na śmieci, brak deski na drabince urządzenia
zabawowego przy ul.  Markowickiej  (uszkodzone  elementy otaśmowano  i  wyłączono
z użytkowania),
- pęknięta obudowa zjeżdżalni w parku Zamkowym,
- uszkodzone mocowanie liny w drabince linowej przy ul. Zamkowej,
-  spróchniały  szczebel  wejścia  na  ślizgawkę,  brak  szczebli  na  ślizgawce,  wystające
gwoździe na murku, wystające śruby na betonikach piaskownicy przy ul. Słonecznej,
-  wystające  gwoździe  i  wkręty  oraz  przegnita  deska  w podeście  przy  ul.  Kościuszki.
Nieprawidłowości zgłoszono zarządcom terenów, celem ich wyeliminowania.

 Akcja  „Bezpieczne  Wakacje”,  której  celem  było  zwiększenie  w  okresie  wakacyjnym
poziomu bezpieczeństwa w miejscach spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.
W ramach prowadzonej akcji:
 prowadzono  obserwacje  miejsc  zorganizowanego  wypoczynku  m.in.:  basenu

w dzielnicy Obora, parku wodnego H²O, boisk i placów zabaw na terenach szkół,
podwórzy, parków, „siłowni pod chmurką”, 

 prowadzono  obserwacje  obrębów  marketów,  dworców  PKS  i  PKP,  celem
zapobiegania  zjawiskom  patologicznym  takim  jak:  narkomania,  żebractwo,
demoralizacja nieletnich,

 patrolowano teren wyrobisk pożwirowych w dzielnicy „Ostróg”, 
 dzielnicowi  sprawdzili  66  punktów  handlowych  ze  sprzedażą  napojów

alkoholowych  w zakresie  uwidaczniania  narzuconej  ustawą  informacji
o szkodliwości spożywania alkoholu - zastosowano 1 pouczenie.   

 W wyniku prowadzonej akcji:
 1 osobę pouczono za zakłócanie spokoju i porządku publicznego,
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 22  osoby  pouczono,  26  osób  ukarano  mandatami  karnymi  oraz  skierowano
2 wnioski o ukaranie do sądu za spożywanie napojów alkoholowych w miejscach
objętych  zakazem  (1  osoba  dodatkowo  używała  słów  nieprzyzwoitych  i  nie
sprawowała nadzoru nad psem). Sąd uznał obwinionych za winnych popełnienia
zarzucanych im czynów i wymierzył kary grzywny na łączną kwotę 500 złotych.  

 1  osobę  ukarano  mandatem  karnym  za  usiłowanie  spożywania  napoju
alkoholowego w miejscu objętym zakazem,

 1 osobę ukarano mandatem karnym oraz skierowano 2 wnioski o ukaranie do sądu
za używanie słów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych. Sąd uznał obwinionych
za winnych popełnienia zarzucanych im czynów i wymierzył kary grzywny na łączną
kwotę 300 złotych.  

 2  osoby  pouczono,  3  osoby  ukarano  mandatami  karnymi  za  zanieczyszczanie
i zaśmiecanie miejsc dostępnych dla publiczności,

 dzielnicowy  dzielnicy  Ostróg  ujawnił  odkręconą  śrubę  podtrzymującą  siedzisko
huśtawki na plaży miejskiej w parku Zamkowym. Urządzenie zostało natychmiast
wyłączone   z  użytkowania  poprzez  otaśmowanie  -  zgłoszono  do  Wydziału
Komunalnego, celem naprawy. 

 Akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, której celem było zwiększenie bezpieczeństwa
dzieci w drodze do szkoły w związku z rozpoczęciem roku szkolnego oraz zapoznanie
dzieci  z  podstawowymi  zasadami  pozwalającymi  unikać  różnego  rodzaju
niebezpieczeństw i zagrożeń.  
W ramach prowadzonej akcji:
 sprawdzano w miesiącu sierpniu oznakowanie poziome i pionowe przy przejściach

dla pieszych w obrębie szkół podstawowych i przedszkoli,  sprawność sygnalizacji
świetlnych itp., Zgłoszono do Wydziału Dróg Miejskich konieczność odmalowania
3 przejść dla pieszych przy szkołach podstawowych oraz odmalowanie 1 przejścia
do  Zarządu  Dróg  Wojewódzkich.  Ponadto  zwrócono  się  do  Zarządu  Dróg
Wojewódzkich o przycięcie gałęzi drzew w pasie drogowym przy ul. Gliwickiej, co
poprawi  widoczność  znaków  ostrzegawczych  oraz  przycięcie  roślinności
przydrożnej,  która  przerośnięta  zawężała  szerokość  chodnika,  którym  dzieci
poruszały się w kierunku szkoły. 

 od  2  września  do  4  listopada  lokalizowano  w  godzinach  porannych,  przed
rozpoczęciem zajęć  w szkołach patrole  strażników przy  przejściach  dla  pieszych
w obrębie wytypowanych szkół podstawowych. Głównymi zadaniami była pomoc
dzieciom  w  przechodzeniu  przez  jezdnię,  udzielanie  im  instruktażu  w zakresie
bezpiecznych  zachowań  oraz  oddziaływanie  prewencyjne  wobec  kierowców
zbliżających się do tych przejść. Ponadto dla bezpieczeństwa dzieci uczęszczających
do  szkół  w  dzielnicach  Studzienna  i Markowice  ze  względu  na  wzmożony  ruch
pojazdów na drogach wojewódzkich i krajowych, w miarę możliwości lokalizowano
patrole przy przejściach dla pieszych na ul. Gliwickiej i Hulczyńskiej. Od 5 listopada
z uwagi  na zamknięcie szkół  i  odwołaniu zajęć lekcyjnych ww. działania zostały
wstrzymane,

 w miesiącach wrześniu i październiku przeprowadzono pogadanki w 6 raciborskich
szkołach  podstawowych  i  w  1  raciborskim  przedszkolu.  Omówiono  zagadnienia
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dotyczące  unikania  różnorodnych  niebezpieczeństw,  na  które  dzieci  mogą  być
narażone m.in. w czasie pobytu w domu, na podwórku pod nieobecność rodziców,
w drodze  do  i ze  szkoły,  w kontaktach  z bezpańskimi  psami,  podczas  jazdy
rowerem.  Na  zakończenie  zajęć  wręczono  uczniom  odblaskowe  woreczki  oraz
malowanki „Straż Miejska nie tylko Dzieciom”, obrazujące pracę straży oraz zasady
postępowania w różnych sytuacjach. Z uwagi na stan pandemii odwołane zostały
wcześniej zaplanowane spotkania z pierwszoklasistami w Raciborzu i Kornowacu,

 pogadanki  w SP 4,  SP 13 i  przedszkolu nr  10 odbywały  się  w ramach projektu
„Bezpieczni, świadomi i pewni – mieszkańcy Raciborza na przejściach dla pieszych”
w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem
bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020”.

 Akcję „Znicz”, której celem było zapewnienie czystości i porządku w obrębie cmentarzy
oraz bezpieczeństwa osobom odwiedzającym cmentarze:

- w dniach 30 października i 2 listopada strażnicy prowadzili na zmianie II obserwacje
cmentarzy  w zakresie  porządku  publicznego,  przeciwdziałania  kradzieżom
i dewastacjom,
- w dniu 31 października 1 strażnik miejski został oddelegowany do służby w KPP na
zmianie II,
-  w  dniu  1 listopada  na  wniosek  Komendanta  Powiatowego  Policji  5  strażników
miejskich  udzieliło  wsparcia  funkcjonariuszom  Policji  w prowadzonych  działaniach
w obrębie cmentarzy w godzinach rannych i popołudniowo - wieczornych. 

 Akcję  „Bezdomni”,  ukierunkowaną  na  pomoc  osobom  bezdomnym,  szczególnie
w okresie zimowym i przy występowaniu niskich temperatur.
W ramach prowadzonej akcji:
 12 osób bezdomnych w stanie nietrzeźwości przewieziono do Izby Wytrzeźwień,
 wspólnie  z  pracownikiem  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  przeprowadzono  kontrole

miejsc przebywania osób bezdomnych tj. śmietniki, pustostany, ogródki działkowe,
dworzec PKS. Ujawniono 1osobę, które nie była zainteresowana jakąkolwiek pomocą
ze  strony  pracowników  socjalnych   -  poinformowano  o  możliwości  skorzystania
z ogrzewalni,

 dwukrotnie  w  miesiącu  grudniu  podjęto  próbę  pomocy  bezdomnemu,  który
przebywał w okolicy Kościoła i przystanku autobusowego w Markowicach. Ustalono,
że mężczyzna ostatnio zameldowany był  w miejscowości  Kobyli.  W Kornowackim
Ośrodku Pomocy Społecznej  uzyskano  informację,  że  mężczyzna  gdy  wyrazi  taką
wolę,  może  być  przez  strażników  przetransportowany  do  schroniska  dla  osób
bezdomnych w Rybniku – Niewiadomiu. Mężczyzna nie wyrażał jednak takiej woli
stwierdził,  że  sobie  poradzi.  Jednak  w  roku  2021  został  przewieziony  do  ww.
schroniska,

 na  prośbę  pracowników  OPS-u przewieziono  do  domu  opieki  ,,Brata  Alberta”
w Gliwicach bezdomnego mężczyznę, gdzie został umieszczony na stałe (nie nadawał
się do transportu samochodem cywilnym). Ww. został ujawniony przez strażników
na ul. Londzina – był trzeźwy, miał jednak problemy z poruszaniem się,

 na  prośbę  pracowników  OPS-u  przewieziono  do  Ośrodka  dla  bezdomnych
w Rydułtowach bezdomnego mężczyznę, gdzie został umieszczony tymczasowo (nie
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nadawał  się  do  transportu  samochodem  cywilnym).  Ww.  często  przebywał  na
raciborskim Rynku, gdzie przesiadywał na parapecie sklepu ,,Bolko”,

 wspólnie z pracownikami OPS-u udzielono pomocy bezdomnemu mężczyźnie, który
często przebywał w okolicy sklepu ,,Aldi” przy ul. Nowomiejskiej. Mężczyzna został
przez  strażników  przewieziony  do  siedziby  Straży  Miejskiej,  gdzie  się  wykąpał,
a następnie przebrał w czyste ubrania dostarczone przez pracowników OPS-u,

 w miesiącu styczniu ujawniono bezdomnego mężczyznę w jednym z pustostanów
przy  ul.  Głubczyckiej.  Mężczyzna  nie  żądał  i  nie  wymagał  udzielenia  pomocy
medycznej. Poinformowany o możliwości skorzystania z pomocy Ośrodka Pomocy
Społecznej – odmówił skorzystania z jakiejkolwiek pomocy,

 w  miesiącu  styczniu  po  zgłoszeniu  przez  mieszkańców  podjęto  działania  wobec
kobiety, która według zgłaszających od kilku dni przebywała na przystanku przy ul.
Opawskiej  i  mogła  stracić  pamięć.  Patrol  ustalił,  że  kobieta  jest  bezdomna (była
wymarznięta  i  trzęsła  się  z  zimna).  Ustalono  adres  rodziców,  gdzie  została
przewieziona a  następnie  powiadomiono pogotowie,  gdzie  przybyły  lekarz  wydał
decyzję o przewiezieniu kobiety do szpitala psychiatrycznego,

 w  miejscowości  Tworków  na  drodze  rowerowej  ujawniono  leżącego  mężczyznę,
który jak się okazało był bezdomny. Nie posiadał widocznych na ciele obrażeń i nie
potrzebował  pomocy  medycznej.  Mężczyzna  poprosił  tylko  o  przewiezienie  do
raciborskiego Ośrodka dla osób bezdomnych na ul. Wiejskiej.  

22. Zapewniano  porządek  publiczny  w  czasie  trwania niżej wymienionych imprez kulturalno -
sportowych:
 28 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
 obchodów "Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych " odbywających się na Rynku,
 "Pożegnanie Lata" odbywające się na Bulwarach Miejskich,
 obchodów rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja i wybuchu III Powstania Śląskiego,
 rajdu rowerowego w gminie Krzyżanowice,
 uroczystości związanych z obchodami Święta Niepodległości.

II.  Współpraca z Komendą Powiatową Policji.
Zakres i sposoby współpracy z Policją określa ustawa o strażach gminnych oraz  rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
W ramach współpracy:
1. Prowadzono  wspólne  mieszane  patrole  Policji  i  Straży  Miejskiej  w  ramach  działań

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19 oraz w ramach
Akcji "Znicz".

2. Wymieniano  się  informacjami  o  zagrożeniach  występujących  na  określonym  terenie
w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego.

3. Odbywały  się  robocze  spotkania  Komendanta  Straży  Miejskiej  z  Naczelnikiem  Wydziału
Prewencji  oraz  Naczelnikiem  Sekcji  Ruchu  Drogowego,  na  których  dokonywano  oceny
zagrożenia bezpieczeństwa ludzi  oraz  porządku publicznego,  a  także wytyczano wspólne
zadania.  Ponadto  pozostawano  w  kontakcie  telefonicznym,  przeprowadzając  bieżące
konsultacje.

4. Przekazano Policji niżej wymienione osoby:  
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 2 nieletnich, którzy uszkodzili drewniany podest w muszli koncertowej w parku Roth,
  nieletniego, który palił wyroby tytoniowe w muszli koncertowej w parku Roth,
  nieletniego, który spożywał alkohol w muszli koncertowej w parku Roth,
 5  nieletnich,  którzy  przebywali  na  terenie  pustostanu  w okolicznościach  zagrożenia

zdrowia i życia przy ul. Drewnianej,
 nieletnią, która przebywała (leżała) na klatce schodowej przy ul. Słowackiego - okazało

się że uciekła z domu.
5. Prowadzono wspólne działania w czasie:  

 odsłonięcia tablicy pamiątkowej przy Zakładzie Karnym,
 działań rozrywkowo-rekreacyjnych pod nazwą "Racibórz kocha rower" odbywających

się na Placu Dominikańskim,
 obchodów Święta odzyskania przez Polskę Niepodległości,
 Akcji „Znicz”.   

6. Złożono  zawiadomienie  o  popełnieniu  przez  kierującego  pojazdem  na  ul.  Batorego
przestępstwa polegającego na naruszeniu nietykalności cielesnej 2 strażniczek miejskich
(szarpanie  za  rękę  i  odepchnięcie  oraz  uderzenie  otwartymi  drzwiami  pojazdu,
odjeżdżając  z  miejsca  zdarzenia),  które  podejmowały  czynności  służbowe  wobec
kierowcy pojazdu.

7. Strażnicy  Miejscy  będąc  w  drodze  powrotnej  z  Izby  Wytrzeźwień,  byli  świadkami
zdarzenia drogowego - zderzenia się 2 pojazdów na skrzyżowaniu ul. Chrzanowskiego
z ul. Wrocławską w Bytomiu. Miejsce zdarzenia zabezpieczono i wezwano Policję.

8. Zgłoszono do KPP Racibórz i przesłano zarejestrowane nagranie dot. gromadzenia się
po godz. 22:00 osób na terenie wiaty przystankowej w dzielnicy Obora, które spożywają
alkohol,  palą  papierosy  oraz  zaśmiecają  odpadami  pobliski  teren.  Powyższe
spowodowane było skargami mieszkańców ww. dzielnicy.

9. Zgłoszono do KPP Racibórz podejrzenie kradzieży wody ze stawu w dzielnicy Miedonia.
10. Powiadomiono  KPP  Racibórz  o  przestępstwie  polegającym  na  sprzedaży  osobom

nieletnim papierosów na sztuki w sklepie w dzielnicy Nowe Zagrody.
11. Powiadomiono KPP Racibórz  o  przestępstwie  polegającym na wykopaniu  2  słupków

granicznym w dzielnicy Płonia.
12. Powiadomiono KP w Krzyżanowicach o ujawnieniu zniszczenia poprzez zaoranie drogi

polnej w Bieńkowicach.
13. Powiadomiono  KPP  Racibórz  oraz  przesłano  zarejestrowane  nagrania  z  popełnienia

przez  9  kierowców  wykroczeń  polegających  na  wjeździe  i  parkowaniu  na  Placu
Dominikańskim oraz na deptaku ul. Długiej, nie stosując się do obowiązujących znaków
drogowych  "Droga  dla  pieszych".  Wykroczenia  ujawnili  i  zarejestrowali  operatorzy
monitoringu wizyjnego.

14. Na  prośbę  dyżurnego  Policji  udzielono  wsparcia  Policji  i  Straży  Pożarnej  w  związku
z kolizją drogową na ul. Opawskiej - Katowickiej.

15. Zabezpieczano miejsca 2 kolizji drogowych do czasu przybycia właściwych służb. 

III.  Współpraca z Powiatową Komendą Państwowej Straży Pożarnej.
1. Wezwano jednostki ratowniczo – gaśnicze na:
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 ul.  Mickiewicza,  gdzie przekrzywiony do chodnika znak drogowy (przy wejściu na
przejście dla pieszych) stwarzał zagrożenia dla pieszych - znak został ucięty,

 ul. Bosacką z powodu zwisających suchych konarów nad ciągiem pieszo-rowerowym
i jezdnią.  Część gałęzi  leżała już  na pasie  zieleni  przy  jezdni  -  strażnicy  pomagali
w kierowaniu ruchem,

 ul. Reymonta-Odrzańską, gdzie w wyniku kolizji 2 pojazdów na jezdnię wyciekł płyn
chłodniczy,

 ul.  Huzarską  z  powodu  rozpalenia  dużego  ogniska  w  którym  spalano  odpady  -
ognisko zostało zagaszone, a sprawca ukarany mandatem karnym,

 ul.  Opawską  i  ul.  Gliwicką  z  powodu  złamanych  konarów  drzew  zwisających
bezpośrednio nad chodnikiem i jezdnią,

 do parku Zamkowego, celem wyciągnięcia z wody zmarzniętego psa, 
 ul. Nowomiejską, gdzie na terenie pobliskiej bazy paliły się krzewy (tuje), 
 ul. Plebiscytową i ul. Kozielską z powodu zapalenia się sadzy w kominie na terenach

nieruchomości.
2. Udzielono  wsparcia  strażakom podczas  usuwania  plamy  oleju  z  jezdni  w  rejonie

skrzyżowania ul. Odrzańskiej-Chopina-Kowalskiej,  

IV.  Współpraca z Pogotowiem Ratunkowym. 
1. Strażnicy  9  razy  wzywali  Pogotowie  Ratunkowe  do  osób  wymagających  pomocy

lekarskiej  w  związku  z  m.in.:  chorobą  psychiczną,  urazami  głowy,  podejrzeniem
o zarażenie się COVID-19, bólem nóg i podejrzeniem posocznicy (wyciekająca z ran ropa
i  widoczne  larwy),  osłabieniem  organizmu  (mężczyźnie  umożliwiono  wykąpanie  się
i zmianę odzieży), problemem z oddychaniem, wychłodzeniem organizmu.     

2. Dyżurny  straży  przyjął  2  zgłoszenia  od  dyspozytora  pogotowia  z  prośbą  o podjęcie
zgłoszenia  przez  patrol  straży,  jego  zweryfikowania,  bądź  udzielenia  wsparcia
ratownikom  medycznym,  gdzie  przebadane  przez  ratowników  osoby  pod  wpływem
alkoholu nie wymagały hospitalizacji. 1 osoba została przez strażników odwieziona do
izby  wytrzeźwień,  druga  osoba  jak  się  okazało  była  trzeźwa -  zabrana  została  przez
znajomych pod opiekę.

3. Przebadano  w  Szpitalu  Rejonowym  11  osób  nietrzeźwych,  celem  zdiagnozowania
możliwości przewiezienia ich do Izby Wytrzeźwień.

V. Monitoring wizyjny (funkcjonuje od stycznia 2010 r.)
1. Monitoring wizyjny składa się z:

 Centrum  Monitorowania  znajdującego  się  w  siedzibie  Straży  Miejskiej
obsługiwanego  przez  operatorów,  których  zadaniem  jest  obserwacja  obrazów
przesyłanych  z  poszczególnych  punktów  kamerowych  na  stanowisko  operatora
monitoringu. Obraz przesyłany z poszczególnych punktów kamerowych zapisywany
jest automatycznie na macierzy dyskowej, 

 17  zintegrowanych  punktów  kamerowych,  które  składają  się  z  kamery
z zintegrowaną  głowicą  szybkoobrotową  oraz  szafki  telekomunikacyjnej,  w której
umieszczone są urządzenia elektroniczne umożliwiające transmisję danych. Kamery
rozmieszczone są w następujących miejscach na terenie miasta: Plac Dworcowy, ul.
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Odrzańska 6, Plac Dominikański, ul. Rynek 6 i 14, ul. Opawska 21, ul. Długa 22,
ul.  Browarna  16,  ul.  Londzina  38,  Park  Roth,  ul.  Długa  (4  kamery),  Ogród
Jordanowski (3 kamery).

2. System  monitoringu  obsługiwany  jest  przez  5  operatorów,  którzy  wykonują  pracę
samodzielnie  w  systemie  całodobowym,  trzyzmianowym  (wraz  z  niedzielami
i świętami).

3. Operatorzy  monitoringu  wizyjnego  w  ramach  realizacji  Planów  Zarządzania
Kryzysowego Miasta Racibórz wykonują również następujące czynności:
a)  w przypadkach otrzymania za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego  bądź  bezpośrednio  z  IMGW  ostrzeżeń  meteorologicznych  lub
hydrologicznych,  przesyłają  ostrzeżenia  drogą  email-ową  do  środków  masowego
przekazu,  instytucji  i  zakładów  pracy  znajdujących  się  na  terenie  Raciborza  oraz
przesyłają ostrzeżenia za pośrednictwem sms-ów do osób funkcyjnych z terenu miasta
oraz osób zgłoszonych w sms-owym systemie ostrzegania,
b)  umieszczają  powiadomienie  o  ryzyku  wystąpienia  przekroczenia  poziomu
dopuszczalnego określonego jako POZIOM I - informacyjny, który obowiązuje od daty
ogłoszenia do końca danego roku. 
c) w przypadkach otrzymania  z Departamentu Monitoringu Środowiska w Katowicach
bądź  Wojewódzkiego  Centrum  Zarządzania  Kryzysowego  powiadomień  o  ryzyku
wystąpienia przekroczenia poziomu informowania - 100 µg/m³ dla pyłu zawieszonego
PM10  w  powietrzu  określonego  jako  zagrożenie  POZIOMU  II  oraz  powiadomień
o ryzyku  wystąpienia  przekroczenia  poziomu  alarmowego  -  150  µg/m³  dla  pyłu
zawieszonego  PM10  w  powietrzu  określonego  jako  zagrożenie  POZIOMU  III,
zamieszczają komunikat na stronie internetowej Miasta Racibórz w zakładce "Jakość
powietrza".  Ponadto  niezwłocznie  przekazują  otrzymaną  informację  ze  Starostwa
Powiatowego  za  pośrednictwem  email-a,  a  w  przypadku  otrzymania  informacji  za
pośrednictwem  sms-a  także  tą  drogą  do  dyrektorów  jednostek  podległych
samorządowi oraz innych niepublicznych placówek opiekuńczych, żłobków, placówek
pomocy społecznej i wszystkich placówek oświatowych z terenu miasta o wskazanym
ograniczeniu  długotrwałego  przebywania  podopiecznych  na  otwartej  przestrzeni
w celu uniknięcia narażenia na wysokie stężenie zanieczyszczeń.

Otrzymywane komunikaty zawierają:
- rodzaj poziomu ostrzegania,
- obszar objęty przekroczeniem,
- możliwość wystąpienia negatywnych skutków zdrowotnych zgodnie z zaleceniami
Wojewódzkiego Inspektora Sanitarno-Epidemiologicznego,
-  informacje  o  działaniach  krótkoterminowych  koniecznych  do  podjęcia  i  innych
środków zaradczych, głównie działaniach informacyjnych,
-  wskazanie  grup  ludności  wrażliwych  na  wysokie  stężenie  zanieczyszczeń
w powietrzu oraz środki ostrożności, które powinny być przez te grupy podjęte.
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4. Zdarzenia ujawnione przez operatorów monitoringu:

Miesiąc
Zgłoszenia przekazane

dyżurnemu
SM dot. ujawnionych:

Zgłoszenia przekazane
Policji dot. ujawnionych:

Zgłoszenia
porządkowe

przekazywane do:
SM, DM, PZD, PK,

PE, P, PR

Razem

Wykroczeń Zdarzeń o
znamionach

przestępstwa

Wykroczeń Zdarzeń o
znamionach

przestępstwa

styczeń 18 - 9 - 5 32

luty 22 - 6 - - 28

marzec 9 - 5 - 3 17

Kwartał I 49 - 20 - 8 77

kwiecień - - 2 - 1 3

maj 5 - 3 - 3 11

czerwiec 17 - 8 - 3 28

Kwartał II 22 - 13 7 42

lipiec 7 - 15 - 8 30

sierpień 3 - 4 - 2 9

wrzesień 13 - 15 - 1 29

Kwartał III 23 - 34 - 11 68

październik 14 - 8 - - 22

listopad - - 6 - 2 8

grudzień 10 - 14 - 9 33

Kwartał IV 24 - 28 - 11 63

RAZEM: 118 - 95 - 37 250

Legenda: P - Policja, SM - Straż Miejska, PE - Pogotowie Energetyczne, PK - Przedsiębiorstwo Komunalne,
PZD –  Powiatowy Zarząd Dróg, DM – Wydział Dróg Miejskich, PR – Pogotowie Ratunkowe.

5. Zdarzenia przekazane dyżurnemu policji to m.in.:
▪ W punkcie kamerowym nr 1 (Pl. Dworcowy/ul. Mickiewicza) zaobserwowano ucieczkę

mężczyzny przed Policją. Dyżurny SM udzielił informacji o kierunku jego ucieczki.
▪ W  punkcie  kamerowym  nr  2  (ul.Podwale/ul.  Nowomiejska)  zaobserwowano

następujące zdarzenia:
- samochód osobowy, który stał na światłach awaryjnych w przeciwnym kierunku do
jazdy, na wysokości Pomnika Matki Polki,
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- prawdopodobne spożywanie alkoholu przez trzech nietrzeźwych mężczyzn, na ławce
obok Pomnika Matki Polki. 

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  3  (Pl.Dominikański)  zaobserwowano  wielokrotne
parkowanie pojazdów na drodze dla pieszych. 

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  4  (Rynek/ul.Odrzańska)  zaobserwowano  następujące
zdarzenia:
- ślizganie się nocą dwóch mężczyzn po płycie lodowiska na Rynku,
- parkowanie samochodu osobowego na ul. Chopina, na zakazie zatrzymywania się,
- stojące dwa samochody dostawcze na płycie Rynku przy sklepie „Rossmann”,
- bójkę dwóch mężczyzn obok sklepu „Żabka”,
- wielokrotne spożywanie alkoholu na ławce obok sklepu „Żabka”,
- spożywanie alkoholu na Rynku obok sklepu”Stella” przez czterech mężczyzn.

▪ W punkcie kamerowym nr 5 (Rynek/ul.Nowa) zaobserwowano następujące zdarzenia:
- nietrzeźwego mężczyznę, który w  nocy spał na ławce na Rynku,
- mężczyznę idącego od Rynku w kierunku ul. Długiej, którego zachowanie wzbudzało
podejrzenie  operatora  monitoringu  –  mężczyzna  często  się  zatrzymywał  i  rozglądał
dookoła,
- spożywanie alkoholu przez czterech mężczyzn obok Kolumny Maryjnej,
- wielokrotne ślizganie się na lodowisku, na płycie Rynku po godzinach funkcjonowania
lodowiska,
- parkowanie pojazdów na drodze dla pieszych, na Rynku obok D.H. „Bolko”.

▪ W punkcie kamerowym nr 6 (ul.Opawska) zaobserwowano kolizję dwóch samochodów
osobowych.

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  7  (ul.Długa)  zaobserwowano  czterech  mężczyzn
spożywających alkohol obok sklepu „Żabka”. 

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  8  (ul.Browarna/ul.Solna)  zaobserwowano  wielokrotne
parkowanie samochodów na zakazie postoju na ul. Solnej. 

▪ W punkcie kamerowym nr 9 (ul. Londzina) zaobserwowano pojazd ponadgabarytowy,
który  poruszał  się  na  rondzie  ul.  Głubczycka  –  ul.  Kozielska.  Zjechał  z  ronda na  ul.
Kozielską. 

▪ W punkcie kamerowym nr 10 (Park Roth) zaobserwowano następujące zdarzenia:
-  prawdopodobne  spożywanie  alkoholu  przez  trzech  młodych  mężczyzn  w  muszli
koncertowej,
- palenie e-papierosów przez trzech młodych chłopców w muszli koncertowej,
- pijanego mężczyznę, który leżał na ławce obok muszli koncertowej.

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  11  (ul.Długa/ul.Różana)  zaobserwowano wielokrotne
parkowanie samochodów dostawczych oraz osobowych na drodze dla pieszych.

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  12  (ul.  Długa/ul.Browarna)  zaobserwowano  wielokrotne
parkowanie samochodów dostawczych oraz osobowych na drodze dla pieszych.

6. Zdarzenia zaobserwowane i przekazane dyżurnemu straży miejskiej, który na miejsce
zdarzenia wysłał patrol interwencyjny to m.in.:

▪ W punkcie kamerowym nr 1 (Pl. Dworcowy/ul.Mickiewicza) zaobserwowano kobietę,
która od dłuższego czasu siedziała  przy dworcu PKP zaczepiając  ludzi  i  niespokojnie
zachowując  się.  Dyżurny  wysłał  patrol  lecz  kobieta  odmówiła   pomocy.  Ponowna
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interwencja strażników skutkowała wezwaniem pogotowia ratunkowego, które kobietę
zabrało do szpitala.

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  2  (ul.Podwale/ul.Nowomiejska)  zaobserwowano
następujące zdarzenia:
- kolizję dwóch samochodów osobowych - dyżurny powiadomił Policję,
- niesprawne oświetlenie choinki oraz ozdób na Rondzie im.”Żołnierzy Niezłomnych” -
powiadomiono Wydział Komunalny.

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  4  (Rynek/ul.Odrzańska)  zaobserwowano  następujące
zdarzenia:
- wielokrotne spożywanie alkoholu przez nietrzeźwych mężczyzn na Rynku obok sklepu
„Żabka”. Mężczyźni zostali ukarani mandatem karnym,
-  leżącego mężczyznę przy sklepie”Żabka”.  Nietrzeźwego mężczyznę patrol  przekazał
Policji,
-  leżącego  mężczyznę  na  ławce  przy  restauracji  „Braxton”.  Mężczyzna  nie  wymagał
pomocy lekarskiej - został pouczony i oddalił się.

▪ W punkcie kamerowym nr 5 (Rynek/ul.Nowa) zaobserwowano następujące zdarzenia:
-  wielokrotne  spożywanie  alkoholu  na  płycie  Rynku.  Wobec  mężczyzn  wszczęto
postępowania w sprawach o wykroczenia,
-  ewakuacja sklepu „Bolko”, interweniowały trzy jednostki Straży Pożarnej. Patrol SM
zabezpieczał miejsce zdarzenia i kierował ruchem drogowym,
- zawieszone dwa billboardy z napisem „Oddajcie nam szpital” na ogrodzeniu Kolumny
Maryjnej. Nakazano właścicielowi zdjęcie billboardu,
- wielokrotne parkowanie samochodów dostawczych i osobowych na płycie Rynku przy
stoiskach  handlowych.  Komendant  wykonał  telefon  do  osoby  odpowiedzialnej  za
organizację  jarmarku,  która  zobowiązała  się  do  zwiększenia  kontroli  pojazdów
dowożących towar do straganów,
- zaczepianie przechodniów przez nietrzeźwego mężczyznę. Patrol nakazał opuszczenie
Rynku.

▪ W punkcie kamerowym nr 7 (ul. Długa) zaobserwowano siedzących na ławce kobietę
i dwóch mężczyzn, przy czym kobieta dziwnie się zachowywała, przewracała się. Patrol
przeprowadził rozmowę z mężem, który odmówił pomocy lekarskiej i poinformował, że
kobieta ma epilepsję i że się nią zaopiekuje.

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  8  (ul.Browarna/ul.Solna)  zaobserwowano  następujące
zdarzenia:
- wielokrotne parkowanie na ul. Solnej na zakazie postoju. Wobec kierowców wszczęto
postępowania w sprawach o wykroczenia,
-  próbę otwarcia samochodu osobowego za pomocą pręta. Patrol na miejscu ujawnił
właściciela pojazdu, który próbował  otworzyć drzwi samochodu ponieważ akumulator
uległ rozładowaniu,
- zablokowane przejście dla pieszych przez samochód dostawczy na rogu ul. Browarnej
z ul. Solną. Kierowcę pouczono i nakazano przeparkować samochód.

▪ W punkcie  kamerowym nr  9  (ul.  Londzina/Strzecha)  zaobserwowano  znak  drogowy
leżący za przystankiem autobusowym. Patrol przywiózł znak drogowy do siedziby SM
i powiadomiono zarządcę drogi.

▪ W punkcie kamerowym nr 10 (Park Roth), zaobserwowano następujące zdarzenia:
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-  spożywanie  alkoholu  przez  trzy  młode  kobiety  w  muszli  koncertowej.  Wszczęto
postępowania w sprawach o wykroczenia.
- niszczenie nożem podłogi w muszli koncertowej przez dwóch nastolatków. Nieletnich
ujęto i przekazano Policji,
-  palenie  papierosów  i  spożywanie  alkoholu  przez  osoby  nieletnie  w  muszli
koncertowej. Patrol nieletnich przekazał Policji,
- nietrzeźwego mężczyznę spożywającego alkohol. Wszczęto postępowanie w sprawach
o wykroczenia.

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  11  (ul.Długa/ul.Różana)  zaobserwowano  następujące
zdarzenia:
-  trzech  mężczyzn  siedzących  na  ławce  i  spożywających  alkohol.  Dwóch  mężczyzn
zostało ukaranych mandatem karnym, jeden mężczyzna został pouczony,
- leżącego mężczyznę na ławce. Był to mężczyzna bezdomny, nie wymagał pomocy.

▪ W  punkcie  kamerowym  nr  17  (Ogród  Jordanowski),  zaobserwowano  następujące
zdarzenia:
- polewanie się wodą pobieranej z łazienki przez grupę młodzieży,
-  biegających  po  dachu  garażu  trzech  chłopców,  którzy  zeskakiwali  z  dachu  na
znajdującą  się  na  ziemi  skrzynkę.  Chłopcy  oddalili  się  przed  przybyciem  patrolu.
Strażnicy stwierdzili, że skrzynka jest niestabilna i może się przewrócić – powiadomiono
właściwy wydział UM, celem usunięcia zagrożenia,
-  nieletnich  chłopców  jeżdżących  na  rowerach,  z  uwagi  na  obowiązujący  zakaz
poruszania się rowerami patrol przeprowadził z chłopcami rozmowę wychowawczą,
- urwanie się huśtawki, a siedzący na niej chłopiec upadł na ziemię. Element huśtawki
zabezpieczono w komendzie SM i powiadomiono zarządcę terenu,
- rozrzucanie potarganych papierów przez grupę osób. Patrol nakazał pozbierać śmieci,
co zostało wykonane.

7. Zdarzenia  zgłoszone  do  innych  służb  to  m.in.:
▪ W punkcie kamerowym nr 5 (Rynek/ul.Nowa) zaobserwowano wyciągnięte pylony przy

D.H. „Bolko” - powiadomiono zarządcę terenu.
▪ W  punkcie kamerowym nr 10 (Park Roth) zaobserwowano następujące zdarzenia:  

-  problem z dostaniem się do toalety miejskiej. Powiadomiono firmę „Alex”, która ma
podpisaną umowę na obsługę techniczną,
-  dużą  ilość  wody  na  ścieżce  prowadzącej  do  siłowni  pod  chmurką.  Powiadomiono
Zakład Wodociągów i Kanalizacji,
-  leżące dwie rury kanalizacyjne na zamarzniętej  tafli  stawu. Powiadomiono Wydział
Komunalny.

▪ W   punkcie  kamerowym  nr  17  (Ogród  Jordanowski)  zaobserwowano  następujące
zdarzenia:
- niewłaściwe użytkowanie urządzenia zabawowego – huśtawka typu bocian - huśtanie
się na huśtawce przez dużą grupę młodzieży - interweniowała firma ochroniarska „Era”.

8. Funkcjonariusze  Policji  32  razy  przeglądali  zapisy  monitoringu,  w  tym  29  nagrań
zabezpieczono dla celów dochodzeniowych.
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VI.  Straż  Miejska  w  Raciborzu  w  ramach  zawartego  Porozumienia  z  gminami  Krzyżanowice
i Kornowac w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej, swoje działania prowadzi również
na terenach ww. gmin.

Przeprowadzone  działania  na  terenie  Gminy  Krzyżanowice  koordynowane  przez  pracownika
Urzędu Gminy to m. in.:

1. W zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku na drogach:
 zgłoszono  do  zarządcy  Polskich  Linii  Kolejowych w Tarnowskich  Górach  konieczność

naprawy uszkodzonego znaku G-1 na przejeździe kolejowym w Roszkowie,
 powiadomiono  władze  gminy  o  ujawnieniu  prowadzenia  przez  rolnika  na  terenie

Zabełkowa  przy  ul.  Zagumnie  prac  związanych  z  podłączaniem  się  do  kanalizacji
burzowej, bez zgody urzędu gminy - prace zostały wstrzymane,

 monitorowano drogi krajowe DK-78 i DK-45 oraz drogi gminne podczas wprowadzania
przepisów ograniczających przejazd przez terytorium Republiki Czeskiej. Informowano
władze gminy o tworzących się korkach w rejonie przejść granicznych,

 podczas  jesiennych  prac  polowych  patrolowano  drogi  gminne  pod  kątem  ich
zanieczyszczenia błotem. Pouczono 11 rolników za zanieczyszczenie dróg i nakazano ich
oczyszczenie - wykonano,

 zobowiązano właściciela  samochodu osobowego pozostawionego w pasie  drogowym
przy ulicy Zamkowej w Tworkowie do jego usunięcia, ponieważ stan pojazdu wskazywał
że nie jest używany,

 zabezpieczono  a  następnie  zgłoszono  do  Polskich  Linii  Kolejowych  i  zarządcy  DK-45
uszkodzoną  rogatkę  na  przejeździe  kolejowym  w  Zabełkowie.  Sprawcę  uszkodzenia,
którym  okazał  się  kierowca  ciężarówki,  ustalili  policjanci  na  podstawie  zapisu
monitoringu,   

 zobowiązano 6 rolników do naprawienia szkód polegających  na zaoraniu części  pasa
drogowego drogi transportu rolnego - wykonano,

 ujawniono porzucony na  ulicy  Szkolnej  w Chałupkach samochód osobowy,  który był
niezabezpieczony i stał w poprzek drogi uniemożliwiając przejazd. Pojazd został usunięty
z drogi przez policjantów z Komisariatu Policji w Krzyżanowicach,

 ukarano mandatem karnym właścicielkę pojazdu osobowego za całkowite tarasowanie
chodnika przy ulicy Raciborskiej w Chałupkach,

 zobowiązano właściciela 2 samochodów osobowych pozostawionych na ulicy Wojska
Polskiego w Owsiszczach do ich usunięcia,  ponieważ stan pojazdów wskazywał że nie
były używane,

 na  prośbę  funkcjonariuszy  Straży  Granicznej  powiadomiono  Referat  Drogownictwa
Gminy  o  konieczności  postawienia  znaku  B-1  ,,zakaz  ruchu”  na  drodze  transportu
rolnego  i  ścieżce  rowerowej  w Bolesławiu  na  granicy  z  Republiką  Czeską.  Powyższe
działania były spowodowane zaostrzeniem przepisów w walce z COVID-19,

 w  wyniku  prowadzonych  wspólnych  działań  z  policjantami  z  Komisariatu  Policji
w Krzyżanowicach  doprowadzono  do  usunięcia  pozostawionego  na  drodze  gminnej
w Tworkowie  uszkodzonego  samochodu  osobowego,  pochodzącego  z  powiatu
wodzisławskiego, 
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 interweniowano 9-krotnie do zarządcy DK-45 w sprawie uprzątnięcia martwych zwierząt
leżących na drogach,

 z uwagi na brak stosownego zezwolenia zarządcy drogi interweniowano w Bieńkowicach
na ul.  Raciborskiej  w związku z  zajęciem części  chodnika na ekspozycję towaru -  po
interwencji towar został usunięty,

 zobowiązano  przedsiębiorcę  z  Tworkowa  do  usunięcia  z  pasa  drogowego  ulicy
Dworcowej materiałów produkcyjnych składowanych bez zgody zarządcy drogi,

 właścicielowi nieruchomości położonej w Chałupkach przy ulicy Raciborskiej nakazano
przerwać roboty ziemne prowadzone w pasie drogowym drogi gminnej, z uwagi na brak
stosownego zezwolenia - powiadomiono Referat Drogownictwa Urzędu Gminy,

 ustalono  właściciela  samochodu  osobowego  pozostawionego  przy  DK-45  w  obrębie
skrzyżowania w Tworkowie i nakazano jego usunięcie - wykonano,

 nakazano  właścicielowi  samochodu  osobowego  pozostawionego  bez  tablic
rejestracyjnych na drodze publicznej w Zabełkowie do jego usunięcia - wykonano. 

2. Działania związane z ograniczeniem niskiej emisji i walką ze smogiem:
 w  całym  roku  2020  przeprowadzono  27  kontroli  przydomowych  kotłowni.  W  3

przypadkach  stwierdzono  nieprawidłowości  w  postaci  spalania  odpadów  -  nałożono
grzywny w łącznej kwocie 700 zł,

 w okresie jesiennym podczas zbiorów przez rolników kukurydzy sprawdzano 8 instalacji
pod  kątem  rodzaju  paliwa  stosowanego  w  opalaniu  suszarni.  Wszystkie  urządzenia
stosowały paliwa dozwolone tj. węgiel, drewno, gaz ziemny, sprasowana słoma,

 w  Rudyszwałdzie  przy  ulicy  Głównej  stwierdzono  nadmierne  zadymienie  okolicy.
Ustalono, że w przewodzie kominowym zapaliły się sadze. Właścicielowi nieruchomości
nakazano dokonać przeglądu komina - wykonano,

 w  Owsiszczach  przy  ulicy  Wojska  Polskiego  stwierdzono  nadmierne  ilości  dymu
wydobywającego  się  z  komina.  Ustalono,  że  w  przewodzie  kominowym  zapaliły  się
sadze - właściciel powiadomił już wcześniej Straż Pożarną,

 w  związku  ze  skargami  mieszkańców  Krzyżanowic  dot.  zadymiania  okolicy  ulicy
Dworcowej  przeprowadzono  rozmowę  z  właścicielami  kurników.  W  wyniku  rozmów
ustalono,  że  kurniki  ogrzewane są węglem kamiennym spalanym w piecach zgodnie
z posiadanym  zezwoleniem.  Ponadto  nie  ujawniono  spalania  odpadów  ani  paliw
zabronionych.  Sprawa  została  przekazana  według  kompetencji  do  Referatu  Ochrony
Środowiska Starostwa Powiatowego,

 prowadzono na terenie gminy kontrole przydomowych ogrodów pod kątem ujawniania
spalania  odpadów  w  ogniskach.  Działania  prowadzono  szczególnie  w  czasie
otrzymywanych  powiadomień  o  ryzykach  wystąpienia  przekroczenia  poziomu
alarmowego lub poziomu informowania. Ujawniono 8 sprawców, nałożono 1 mandat
karny oraz zastosowano 7 pouczeń. 

3. W zakresie ładu i porządku:
 podczas  epidemii  koronawirusa  prowadzono  działania  informacyjne  i  poprzez

urządzenia nagłaśniające informowano mieszkańców o występujących zagrożeniach oraz
monitorowano teren gminy pod kątem przestrzegania określonych przepisami prawa
ograniczeń, nakazów i zakazów,
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 ujawniono 2 nietrzeźwych mężczyzn (mieszkańcy Tworkowa), którzy zakłócili porządek
publiczny oraz dopuścili się nieobyczajnego wybryku przy ulicy Głównej  w Tworkowie.
Wobec sprawców skierowano wnioski o ukaranie do sądu.  Sąd uznał obwinionych za
winnych i wymierzył kary grzywny, 

 właścicielowi  nieruchomości  położonej  w Bieńkowicach  przy  ulicy  Szkolnej  nakazano
przywrócić do stanu poprzedniego - naprawić ogrodzenie na terenie działki należącej do
gminy - wykonano,

 w  Krzyżanowicach  na  terenie  stawów  rybnych  przy  ulicy  Odrzańskiej  ujawniono
i pouczono  3  osobową  rodzinę  z  Pszowa,  która  wbrew  wprowadzonym  przepisami
prawa ograniczeniom i zakazom rozpaliła ognisko i wędkowała, 

 w  związku  z  planowaną  przez  Urząd  Gminy  akcją  deratyzacyjną  na  terenie  gminy,
przeprowadzono rozmowy z rolnikami, hodowcami drobiu oraz właścicielami sklepów
spożywczych,  aby  w  tym  samym  czasie  przeprowadzili  deratyzacje  w  swoich
przedsiębiorstwach,

 zgłoszono  do  służb  gospodarowania  nieruchomościami  Polskich  Kolei  Państwowych
w Katowicach  konieczność  posprzątania  działek  położonych  w Chałupkach  przy  ulicy
Fabrycznej i Powstańców Śląskich - działki zostały posprzątane,

 zobowiązano obywatelkę Republiki Federalnej Niemiec, która zarządza nieruchomością
w  Tworkowie  przy  ulicy  Mickiewicza  do  zabezpieczenia  nieruchomości  przed
zagrożeniem  dla  zdrowia  i  życia  ludzkiego  (wypadające  szyby  z  okien).  Wyznaczony
pełnomocnik zabezpieczył nieruchomość,

 właścicieli niezamieszkałych nieruchomości położonych w Krzyżanowicach i Chałupkach
zobowiązano  do  uporządkowania  swoich  nieruchomości  -  posprzątania  odpady
i wykoszenia chwastów. W tej  sprawie wysłano korespondencję do mieszkańców Żor
i Powiatu Wadowickiego w Małopolsce - wykonano,

 zgłoszono do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu zagrożenie
dla życia i  zdrowia dla mieszkańca budynku położonego w Krzyżanowicach przy ulicy
Dworcowej. Po przeprowadzonej wizji lokalnej, PINB podjął decyzję o wyłączeniu tego
budynku z użytkowania,

 w Krzyżanowicach na ulicy Tworkowskiej ujawniono bezdomnego mężczyznę, który bez
maseczki  ochronnej poruszał  się  pieszo w kierunku Chałupek.  Na komisariacie Policji
ustalono, że jest to mieszkaniec powiatu Rybnickiego, bez stałego miejsca pobytu. Nie
figurował  on  w  rejestrze  osób  objętych  kwarantanną.  Mężczyznę  odwieziono  na
dworzec PKP, skąd miał się udać w kierunku Rybnika,

 zabezpieczono miejsce niebezpieczne dla dzieci przy placu zabaw w Rudyszwałdzie przy
ulicy  Głównej  (wypadające  cegły  z  uszkodzonej  ściany  stodoły)  oraz  powiadomiono
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu,

 zgłoszono do spółki Orange S.A. konieczność posprzątania i wykoszenia trawy na terenie
centrali sterowniczej w Chałupkach przy ulicy Powstańców Śląskich - wykonano,

 zamontowano  urządzenie  rejestrujące  obraz  w  miejscach,  gdzie  dochodziło  do
naruszenia ładu i porządku publicznego. Zebrany materiał dowodowy pozwolił  ustalić
sprawców dewastacji mienia komunalnego i zakłócania ładu oraz porządku publicznego,

 powiadomiono ponownie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Raciborzu
oraz przekazano dokumentacją zdjęciową o złym stanie technicznym budynku przy ulicy
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Bogumińskiej  w  Chałupkach,  który  grozi  zawaleniem  i  stanowi  zagrożenie  dla
okolicznych  budynków  oraz  osób  dokonujących  zakupów  na  targowisku.  W  wyniku
kolejnego zgłoszenia do PINB,  właściciel przystąpił do rozbiórki budynku,

 z urzędu gminy uzyskano informację (od starszych osób) o pojawieniu się w Owsiszczach
podejrzanych mężczyzn, którzy chodzą po domach i oferują sprzedaż ziemniaków. W tej
sprawie wylegitymowano 2 mężczyzn z powiatu wodzisławskiego, 

 w  okresie  występowania  obfitych  opadów  deszczu  sprawdzono  drożność
i przepustowość  potoków i  rowów melioracyjnych.  W przypadku ujawnienia zatorów
informowano Referat Ochrony Środowiska i Gminną Spółkę Wodną.

4. Działania w zakresie gospodarki odpadami:
 ujawniono sprawcę porzucenia odpadów gruzu i gałęzi na działkę należącą do Gminy

w Tworkowie przy ulicy Polnej. Sprawcy nakazano posprzątać teren i przekazać odpady
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zabełkowie - wykonano,

 nakazano  członkom  koła  wędkarskiego  posprzątać  tereny  wokół  akwenów  wodnych
w Krzyżanowicach  i  w  Roszkowie.  Zebrane  śmieci  zostały  przekazane  do  Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów w Zabełkowie - wykonano,

 nakazano  mieszkance  Zabełkowa  z  ulicy  Torowej  posegregować  odpady  komunalne
zgromadzone na terenie nieruchomości - wykonano,

 właścicielowi  nieruchomości  położonej  w  Chałupkach  przy  ulicy  Długiej  nakazano
uporządkować podwórze z zalegających odpadów - wykonano,

 ujawniono sprawcę porzucenia odpadów w postaci liści i skoszonej trawy na pobocze
drogi  transportu  rolnego w Rudyszwałdzie  -  sprawcy nakazano  posprzątać  teren,  co
uczynił,

 w oparciu o otrzymane wykazy z gminy dot. osób nieprawidłowo segregujących odpady
komunalne, przeprowadzono rozmowy z właścicielami tych nieruchomości informując
o obowiązkach wynikających z przepisów prawa, 

 w  rowie  przy  drodze  transportu  rolnego  w  Krzyżanowicach  tzw.  ,,Warszawka”
ujawniono porzucone odpady komunalne. Nie udało się ustalić sprawców tego czynu -
odpady zostały uprzątnięte przez służby komunalne,

 zarządcy  lasu  ,,Urbanek”  tj.  Nadleśnictwu  Rudy  zgłoszono  do  posprzątania
rozczłonkowane części padliny dzika - wykonano,

 w Krzyżanowicach  przy  drodze  transportu  rolnego ujawniono rolnika,  który wylewał
z beczkowozu  nieczystości  ciekłe  -  sprawca  został  pouczony  oraz  poinformowany
o obowiązku  korzystania  z  usług  przedsiębiorstwa  posiadającego  zezwolenie  na
prowadzenie działalności wywozu nieczystości ciekłych,

 wspólnie  z  Referatem  Ochrony  Środowiska  Urzędu  Gminy  prowadzono  czynności
wyjaśniające  w  sprawie  zgromadzenia  dużej  ilości  odpadów  ziemi  na  terenie
nieruchomości  przy  ulicy  Raciborskiej  w  Roszkowie.  Skargę  w  tej  sprawie  złożył
właściciel  sąsiadującej  nieruchomości  -  sprawa  jest  w  toku,  wymaga  dodatkowych
uzgodnień ze Starostwem Powiatowym i PINB,

 w ciągu całego roku zweryfikowano 26 deklaracji  śmieciowych w zakresie ilości  osób
zgłoszonych w deklaracji przez właścicieli nieruchomości. Ujawnione nieprawidłowości
zostały skorygowane.

5. Działania w zakresie zwierząt domowych i bezpańskich:
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 przez  cały  rok  monitorowano  nieruchomość przy  ulicy  Łąkowej  w Zabełkowie,  gdzie
trzymanych jest 20 psów i 30 kotów. Przeprowadzono wspólną kontrolę z inspektorami
Powiatowego  Lekarza  Weterynarii,  sprawdzając  stan  zdrowotny  zwierząt  i  ważność
szczepień ochronnych przeciwko wściekliźnie,

 powiadomiono rakarza w celu zabrania bezpańskiego psa,  którego nieznany sprawca
przywiązał do barierek przy przejeździe kolejowym w Rudyszwałdzie na ulicy Głównej,

 właścicielowi  nieruchomości  położonej  w  Roszkowie  przy  ulicy  Wiejskiej  nakazano
wyposażyć kojec, w którym trzyma psa w budę. Zwierzę było bezpośrednio narażone na
wpływ warunków atmosferycznych zagrażających jego zdrowiu i życiu,

 powiadomiono  rakarza  w celu  zabrania  do schroniska  dla  zwierząt  psa,  który  został
porzucony na targowisku w Chałupkach,

 w związku z odłowieniem przez gminnego rakarza bezpańskiego psa w miejscowości
Zabełków,  w  toku  czynności  ustalono  właściciela  zwierzęcia,  którym  okazał  się
mieszkaniec Zabełkowa - ukarany został mandatem karnym,

 w miejscowości Owsiszcze nakazano właścicielowi psa umieszczanie zwierzęcia w innym
miejscu, ponieważ kojec i buda stały w błocie na podmokłym terenie. Właściciela psa
zobowiązano także do utwardzenia  i osuszenia terenu,

 w Tworkowie ukarano mandatem karnym właściciela dwóch psów za niedopełnienie
nadzoru nad zwierzętami, które biegały po ulicy Ogrodowej,

 na ulicy Zagumnie w Rudyszwałdzie  schwytano psa oraz wezwano rakarza.  Ustalono
właściciela zwierzęcia, którego pouczono.

6. Działania w zakresie ochrony drzew:
 po uzyskaniu informacji od mieszkańców Roszkowa o podejrzeniu nielegalnego wycięcia

drzew przy  akwenach wodnych w Roszkowie  ustalono,  że  drzewa zostały  powalone
w wyniku  działalności  bobrów.  Powalone  drzewa  nie  stanowiły  zagrożenia  dla  życia
i zdrowia ludzi,

 po  przejściu  wichur  zgłoszono  do  służb  komunalnych  gminy  połamane  drzewa
w Tworkowie i uszkodzone zapory przeciwśnieżne w Owsiszczach,

 nakazano rolnikowi z Bolesławia uprzątnięcie powalonego przez wichurę drzewa, które
rosło na jego działce przy ulicy Kowalowej w Bolesławiu,

 zgłoszono służbom komunalnym konieczność usunięcia złamanego konaru drzewa przy
ścieżce rowerowej na meandrach rzeki Odry w Chałupkach,

 z uwagi na zgłoszenia sąsiadów obawiających się zagrożenia ze strony wysokiego drzewa
(orzech  włoski)  rosnącego  na  sąsiedniej  nieruchomości,  przeprowadzono  rozmowę
z właścicielami  nieruchomości  położonej  w  Krzyżanowicach  przy  ulicy  Łąkowej,
zwracając uwagę na zagrożenie. Osoby te przyjęły argumentację sąsiadów i zobowiązały
się do wycięcia drzewa po uzyskaniu zezwolenia,

 zgłoszono  do  Nadleśnictwa  Rudy  konieczność  wycięcia  drzewa  (dębu),  który  grozi
przewróceniem  się  na  ścieżkę  rowerową  na  ,,Urbanku”  w  Tworkowie  -  zagrożenie
wyeliminowano.

7. Działania w zakresie zabezpieczania ładu i porządku publicznego w czasie trwania imprez
kulturalnych, sportowych i okolicznościowych:
 zabezpieczano uroczystości związane z oddaniem dla zwiedzających obiektów na Zamku

w Tworkowie - współdziałano ze strażakami z Ochotniczej Straży Pożarnej w Tworkowie,
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 zabezpieczano  ład  i  porządek  publiczny  podczas  trwania  ,,Jarmarku  na  granicy”
w Chałupkach  przy  ulicy  Bogumińskiej  -  współdziałano  ze  strażakami  z  Ochotniczej
Straży Pożarnej z Rudyszwałdu i z Chałupek.

8. Pozostałe działania:
 powiadomiono  Komisariat  Policji  w  Krzyżanowicach  o  możliwości  popełnienia

wykroczenia  lub  przestępstwa,  polegającego  na  uszkodzeniu  drogi  gminnej  przez
mieszkańca Bieńkowic,

 zaangażowano  się  w  sprawę  sporu  między  sąsiedzkiego,  którego  powodem  były
agregaty chłodnicze, pracujące na dachu sklepu przy ulicy Głównej w Tworkowie. Po
przeprowadzeniu  rozmowy  z  właścicielem  sklepu,  wezwany  serwis  spowodował
zmniejszenie się poziomu hałasu - sytuację zaakceptował sąsiad,

 dla  potrzeb  Referatu  Lokalowego  Urzędu Gminy  ustalono  miejsce  pobytu  głównego
najemcy lokalu komunalnego przy ulicy Granicznej w Rudyszwałdzie. Ponadto ustalono,
że  w  lokalu  przebywa  nielegalnie  inny  mieszkaniec  Rudyszwałdu.  Udzielono  asysty
służbom  komunalnym,  które  zabezpieczyły  mieszkanie  oraz  wymieniły  zamki  w
drzwiach,

 z  uwagi  na wygaśnięcie zezwolenia wydanego przez Urząd Gminy sprawdzono sklep
w Roszkowie pod kątem sprzedaży alkoholu - alkohol nie był sprzedawany,

 z  powodu  jesiennych  obfitych  opadów  deszczu  monitorowano  potoki,  rowy
melioracyjne oraz obiekty wodne. Informowano służby gminne o powalonych drzewach
i powstających zatorach na ciekach wodnych,

 ustalono  sprawcę  uszkodzenia  mienia  tj.  zadaszenia  nad  wejściem  do  budynku
gminnego w miejscowości Owsiszcze. Okazał się nim kierowca samochodu ciężarowego,
który dokonał uszkodzenia podczas manewru cofania - uszkodzenie zostało przez niego
naprawione.  

Przeprowadzone działania na terenie Gminy Kornowac koordynowane przez pracownika Urzędu
Gminy to m.in.:

1. W zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku na drogach:
 stwierdzono awarię tymczasowej sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 935

w  Kornowacu  w  związku  z  robotami  drogowymi  prowadzonymi  w  tym  miejscu.
Powiadomiono kierownika robót - awaria została usunięta,

 w miejscowości Łańce przy ul. Wolności podczas prac związanych z rekultywacją terenu
stwierdzono  zanieczyszczoną  błotem  jezdnię  przez  osoby  wykonujące  tam  prace.
Sprawcę zanieczyszczenia pouczono oraz nakazano usunąć błoto z drogi, co uczynił,

 w miejscowości Kornowac przy ul. Kolonia na terenie byłego stawu rybnego stwierdzono
kierowcę  pojazdu  ciężarowego,  który  wysypywał  tam  ziemię  i  gruz  pochodzące
z wykopów  kanalizacji  w  Lubomii.  W  toku  czynności  ustalono,  że  czynności  był
wykonywane bez zgody zarządcy terenu. Kierowcy zakazano dalszego wożenia ziemi
oraz nakazano posprzątać jezdnię z błota - wykonano, 

 w ciągu roku pouczono 9 kierowców za wykroczenia drogowe, popełnione na terenie
gminy Kornowac. Wykroczenia te polegały na niestosowaniu się do znaków drogowych,
tamowaniu ruchu na drogach oraz uszkadzaniu roślinności,
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 nakazano  właścicielowi  pojazdu  dostawczego,  wystawionego  na  sprzedaż  w  pasie
drogowym ul. Pamiątki w Pogrzebieniu i utrudniającego widoczność innym kierowcom
do przeparkowania pojazdu - wykonano,

 w miejscowości  Rzuchów przy ul.  Borek stwierdzono zanieczyszczoną błotem jezdnię
przez pracowników gospodarstwa ogrodniczego z ul. Pstrązkiej. Sprawcę wykroczenia
zobowiązano do posprzątania jezdni z błota - wykonano,

 2-krotnie  zgłoszono  zarządcy  drogi  uszkodzone  oznakowanie  drogowe,  celem  jego
naprawienia na ul. Długiej w Łańcach oraz ul. Kornowackiej w Pogrzebieniu,

 dla  potrzeb  urzędu  gminy  wykonano  dokumentację  zdjęciową  uszkodzonych
nawierzchni dróg gminnych po obfitych opadach deszczu w miesiącach maju i czerwcu,

 zobowiązano  sprawcę  zaorania  pasa  drogowego  drogi  transportu  rolnego
w Pogrzebieniu  do naprawienia  szkód i  przywrócenia  drogi  do  stanu  pierwotnego  -
wykonano,

 zgłoszono  zarządcy  dróg  wojewódzkich  konieczność  wykoszenia  pasa  drogowego  na
odcinku od Rydułtów do Kornowaca oraz ul. Pszowskiej w Rzuchowie - wykonano,

 w  Pogrzebieniu  przy  ul.  Wiejskiej  pouczono  kierowcę  pojazdu  ciężarowego,  który
zanieczyścił drogę błotem oraz nakazano mu uprzątnięcie błota z jezdni, co uczynił,

 w  Kornowacu  przy  ul.  Sadowej  ustalono  sprawcę  uszkodzenia  drogi  gminnej,  który
podczas prac geodezyjnych dokonał wykopów i pozostawił ubytki w drodze. Sprawcę
pouczono oraz nakazano przywrócić drogę do stanu właściwego - wykonano, 

 na  drodze  transportu  rolnego  w  okolicach  byłego  wysypiska  śmieci  w  Kornowacu
ujawniono kierowcę pojazdu ciężarowego, firmy wykonującej prace na terenie gminy,
który zanieczyścił drogę błotem. Nakazano kierowcy posprzątanie drogi - wykonano.

2. Działania związane z ograniczeniem niskiej emisji i walką ze smogiem:
 w  związku  z  ogłoszeniem  alarmów  "smogowych"  na  terenie  powiatu  raciborskiego

przeprowadzono  21  kontroli  przydomowych  kotłowni  -  nie  stwierdzono
nieprawidłowości,

 w  Rzuchowie  przy  ul.  Bocznej  pouczono  sprawcę  spalania  w  ognisku  pozostałości
roślinnych,

 w Kobyli  przy  ul.  Willowej  pouczono sprawcę spalania w ognisku desek  oraz innych
elementów drewnianych pochodzących z remontu dachu,

 w  Kobyli  przy  ul.  Wilczok  ukarano  mandatem  karnym  sprawcę  spalania  w  ognisku
różnego rodzaju odpadów tj. plastikowych butelek, folii itp.,

 w Kobyli przy ul. Leśnej przeprowadzono kontrolę nieruchomości w związku z dalszym
użytkowaniem pieca węglowego, mimo wcześniej uzyskanej dotacji z urzędu gminy na
piec gazowy. Podczas kontroli ustalono, że właściciel nadal używa pieca węglowego, co
jest  niezgodne  z  warunkami  umowy.  Wyżej  wymieniony  zobowiązał  się  do  zwrotu
kosztów uzyskanej dotacji,

 na  wniosek  urzędu  gminy  sprawdzono  źródło  ogrzewania  nieruchomości  budynku
biurowego firmy budowlanej. Ustalono, że budynek wyposażony jest w piec c.o. który
opalany był węglem, 

 w  ciągu  roku  przyjęto  2  interwencje  związane  z  podejrzeniem  spalania  odpadów
w przydomowych  kotłowniach.  Przeprowadzono  kontrole  tych  nieruchomości  i  nie
ujawniono spalania odpadów oraz paliw zabronionych.   
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3.  W zakresie ładu i porządku:
 na  przestrzeni  całego  roku  19-krotnie  sprawdzono  na  wniosek  Referatu  Ochrony

Środowiska  Urzędu  Gminy  stan  opróżnienia  koszy  na  śmieci  przy  wszystkich
przystankach autobusowych. Ujawnione nieprawidłowości udokumentowano zdjęciami
i przekazano pracownikom urzędu,

 zobowiązano 4 właścicieli  działek w sołectwach Kobyla,  Rzuchów oraz Pogrzebień do
wykoszenia chwastów rosnących na ich terenie - wykonano,

 sprawdzono  przystanki  autobusowe  na  terenie  gminy  pod  kątem  uszkodzenia  lub
zanieczyszczenia  wiat.  Ujawnione  nieprawidłowości  wraz  ze  zdjęciami  przekazano
pracownikom urzędu.

4. Działania w zakresie gospodarki odpadami:
 w Kobyli przy ul. Spacerowej ujawniono 6 starych opon samochodowych porzuconych

w pasie  drogowym.  Rozpytano  okolicznych  mieszkańców,  lecz  nie  udało  się  ustalić
sprawcy.  Opony zostały usunięte przez służby komunalne urzędu gminy,

 ustalono sprawcę zaśmiecenia terenu leśnego przy ul. Rybnickiej w Rzuchowie poprzez
wyrzucenie dużej ilości plastikowych butelek po piwie. Sprawcę wykroczenia pouczono
oraz zobowiązał się do posprzątania terenu - wykonano,

 udzielono  asysty  pracownikowi  urzędu  gminy  podczas  wizji  lokalnych  na  terenie
nieruchomości w Łańcach przy ul. Wolności oraz w Kobyli przy ul. Głównej w związku
z nielegalnym  wysypywaniem  ziemi  i  gruzu  na  prywatny  teren.  Prowadzona  w  ten
sposób  rekultywacja  terenu  przez  właściciela  była  niezgodna  z  obowiązującymi
przepisami  Prawa  Ochrony  Środowiska.  Przeprowadzone  z  urzędu  postępowanie
wstrzymało dalsze prace,

 w  Kornowacu  przy  ul.  Wojska  Polskiego  na  terenie  należącym  do  Agencji  Mienia
Wojskowego  ujawniono  duże  ilości  zalegających  odpadów.  W związku  z  powyższym
pisemnie poinformowano zarządcę terenu, celem posprzątania odpadów - wykonano,

 w  lesie  w  miejscowości  Łańce  stwierdzono  duże  ilości  odpadów  w  postaci  głów
i wnętrzności  pochodzących  z  patroszenia  ryb.  Sprawę  pisemnie  przekazano  do
Państwowego  Nadleśnictwa  w  Rybniku,  które  zarządza  tym  terenem,  celem
posprzątania odpadów - wykonano,

 wspólnie z pracownikiem urzędu gminy uczestniczono w wizji lokalnej przy ul. Grabowej
w Pogrzebieniu w sprawie pozbywania się w sposób niezgodny z przepisami nieczystości
ciekłych  z  terenu  nieruchomości.  Ustalono,  że  właściciel  nieruchomości  posiada
aktualne rachunki za wywóz nieczystości lecz zbiornik bezodpływowy jest przepełniony.
Nakazano ponownie opróżnić zbiornik - wykonano,

 w miejscowości Łańce przy ul. Wolności nakazano mężczyźnie, sprawcy zanieczyszczenia
terenu posprzątać odpady nagromadzone na posesji. Zalecenia nie zostały wykonane w
związku z powyższym wobec sprawcy został skierowany wniosek o ukaranie do sądu.
Sąd uznał obwinionego za winnego i wymierzył karę grzywny, 

 na  przestrzeni  całego  roku  zweryfikowano  aktualność  6  deklaracji  śmieciowych.  We
wszystkich przypadkach stwierdzono nieprawidłowości i nakazano właścicielom złożenie
nowych deklaracji zgodnych ze stanem faktycznym - wykonano,

 na  przestrzeni  całego  roku  przeprowadzono  38  kontroli  nieruchomości  pod  kątem
posiadania  aktualnych  rachunków  za  wywóz  nieczystości  ciekłych.  Ujawniono
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nieprawidłowości - osoby kontrolowane zostały pouczone o obowiązkach wynikających
z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

 w ciągu roku zlokalizowano 7 nielegalnych wysypisk śmieci w miejscowościach Kobyla,
Rzuchów,  Łańce,  Pogrzebień,  które  wymagały  posprzątania  -  zarządcom  terenów
nakazano posprzątanie odpadów - wykonano,

 w miejscowości Kobyla przy ul. Markowickiej ujawniono duże ilości gruzu oraz odpadów
budowlanych  wysypanych  na  teren  prywatnej  nieruchomości,  w  celu  utwardzenia
wjazdu  na  posesję.  Właścicielowi  nakazano  usunięcie  odpadów  plastikowych
znajdujących wśród gruzu - wykonano, 

 w Kobyli przy ul. Sportowej ujawniono zalegające odpady typu: stare meble, zderzaki
samochodowe  itp.  które  nie  zostały  odebrane  w  czasie  zbiórki  odpadów
wielkogabarytowych. W sprawie tej rozpytano pobliskich mieszkańców i osoba, która je
tam pozostawiła usunęła odpady, 

 w Rzuchowie  przy  ul.  Rybnickiej  na  terenie  rekultywowanym  ujawniono  mężczyznę,
który wraz z gruzem wysypał rożnego rodzaju odpady budowlane tj. rurki pcv, styropian,
papa. Mężczyznę pouczono oraz nakazano odpady niebezpieczne przekazać do PSZOK w
Rydułtowach - wykonano,

 ustalono sprawcę wysypania skoszonej trawy do rowu w pasie drogowym ul. Wolności
w  Łańcach.  Sprawcy  nakazano  usunąć  trawę  i  kompostować  na  terenie  swojej
nieruchomości - wykonano,

 w ciągu roku sprawdzono 13 podmiotów handlowych pod kątem posiadania umowy na
wywóz odpadów  komunalnych.  Ustalono,  że  wszystkie  podmioty  posiadają  aktualne
umowy,

 w  miejscowości  Kornowac  ustalono  sprawcę  wyrzucania  odchodów  zwierzęcych  na
prywatne  pole  bez  zgody  właściciela.  Osobie  tej  nakazano  posprzątać  odchody  -
wykonano, 

 ujawniono  sprawcę  wysypania  pozostałości  roślinnych  do  lasu  w  miejscowości
Kornowac. Okazał się nim mieszkaniec Kobyli, którego pouczono i nakazano posprzątać
teren, co uczynił. 

5. Działania w zakresie zwierząt domowych i bezpańskich:
 zgłoszono zarządcy drogi przy ul. Raciborskiej w Kobyli konieczność usunięcia martwego

dzika z pasa drogowego - wykonano,
 w związku  z  wydaniem decyzji  przez  Powiatowego Lekarza  Weterynarii  o  odebraniu

zwierzęcia  (kozy)  mieszkańcowi  Rzuchowa  przeprowadzono  rozmowę  z  właścicielem
zwierzęcia, który dobrowolnie przekazał zwierzę innemu hodowcy z gminy Kornowac,

 wspólnie z pracownikiem urzędu gminy uczestniczono w wizji  lokalnej w Kornowacu
przy ul.  Starowiejskiej  w związku  wydaniem decyzji  na  trzymanie  psa wpisanego do
rejestru ras niebezpiecznych,

 na przestrzeni całego roku pouczono 7 właścicieli psów za niedopełnienie nadzoru nad
zwierzętami, które przebywały w miejscach publicznych,

 w miejscowości Łańce ujawniono psa biegającego bez nadzoru. Nie udało się ustalić jego
właściciela w związku z czym, psa schwytano i przekazano pracownikowi urzędu gminy.
Następnie pies został przekazany do schroniska dla zwierząt w Raciborzu,

 zgłoszono  zarządcy  drogi  wojewódzkiej  935  w  Kornowacu  konieczność  usunięcia
martwego borsuka, który leżał w pasie drogowym - wykonano,
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 w związku ze zgłoszoną interwencją sprawdzono warunki  w jakich trzymany był pies
(owczarek niemiecki) w miejscowości  Pogrzebień przy ul.  Jodłowej. Ustalono, że pies
posiada  kojec  wraz  z  budą,  jest  w  dobrej  kondycji,  jednak  nie  posiada  aktualnego
szczepienia  przeciwko  wściekliźnie.  Właścicielkę  psa  pouczono  i  zobowiązano  do
zaszczepienia psa - wykonano,

 w  Kornowacu  przy  ul.  Raciborskiej  zobowiązano  właściciela  kur  do  zabezpieczenia
posesji  w taki  sposób,  aby  kury nie wydostawały  się  poza posesję  i  nie  dokonywały
zniszczeń w uprawach na pobliskim polu - wykonano,

 zgłoszono zarządcy terenu konieczność zutylizowania martwej sarny, która znajdowała
się na prywatnym polu przy ul. Spacerowej w Kobyli - wykonano,

 w  Rzuchowie  wobec  właściciela  psa  za  niedopełnienie  nadzoru  nad  zwierzęciem
skierowano wniosek o ukaranie do sądu. Sąd uznał obwinionego winnym i wymierzył
karę grzywny,

 w Kobyli ukarano właścicielkę psa mandatem karnym za brak nadzoru nad  zwierzęciem
- pies biegał w okolicach szkoły podstawowej,

 zgłoszono zarządcy  drogi  konieczność  uprzątnięcia  martwego kota,  leżącego w pasie
drogowym ul. Brzezkiej w Pogrzebieniu - wykonano,

 w związku ze zgłoszoną interwencją do urzędu gminy w sprawie 2 bezpańskich psów
przebywających  w  lesie  przy  ul.  Dębowej  w  Rzuchowie,  wspólnie  z  pracownikami
schroniska dla zwierząt w Raciborzu podjęto próbę ich odłowienia.  Zwierzęta zostały
schwytane i przewiezione do schroniska,

 na wniosek Straży Miejskiej Powiatowy Lekarz Weterynarii podjął decyzję o odebraniu
właścicielowi  psa,  który  trzymany  był  w  złych  warunkach  na  terenie  nieruchomości
w Rzuchowie - zwierzę trafiło do adopcji.

6. Działania w zakresie ochrony drzew:
 na przestrzeni całego roku wspólnie z pracownikami urzędu gminy uczestniczono w 26

wizjach lokalnych dot. uzyskania zezwolenia na wycinkę drzew,
 właścicielowi działki przy ul. Willowej w Kobyli nakazano usunąć złamany konar drzewa,

który wpadł do rowu melioracyjnego i spowodował zator - wykonano.
7. Działania w zakresie zabezpieczania ładu i porządku publicznego w czasie trwania imprez

kulturalnych, sportowych i okolicznościowych:
 na przestrzeni roku 2020 na terenie gminy Kornowac strażnicy miejscy nie brali udziału

w zabezpieczaniu ww. imprez w związku z trwającą pandemią.
8. Pozostałe działania:

 na  przestrzeni  roku  wspólnie  z  pracownikami  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru
Budowlanego 3-krotnie uczestniczono w wizjach lokalnych przy ul. Wolności w  Łańcach.
Sprawa  dotyczyła  oceny  stanu  technicznego  nieruchomości,  na  której  jak  ujawnili
strażnicy  przebywała  osoba  bezdomna.  Powiatowy  Inspektor  Nadzoru  Budowlanego
wydał decyzję o zakazie wstępu na tą nieruchomość oraz teren zabezpieczył,

 na przestrzeni roku dostarczono korespondencję z urzędu gminy w Kornowacu do 26
wskazanych podmiotów gospodarczych,

 na przestrzeni roku 43 razy dostarczano korespondencję z urzędu gminy w Kornowacu
do wszystkich sołtysów w gminie Kornowac,

 w  ciągu  roku  podjęto  11  interwencji  zgłoszonych  bezpośrednio  do  Straży  Miejskiej
w Raciborzu,
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 udzielono asysty pracownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej podczas wizji lokalnej przy
ul.  Nowej  w  Pogrzebieniu  w  sprawie  sprawdzenia  warunków  bytowych  osoby
mieszkającej samotnie oraz utrzymania  porządków w obrębie nieruchomości,

 sprawdzono stan techniczny wszystkich tablic z mapami rowerowymi usytuowanymi na
ternie gminy. Ujawnione nieprawidłowości przekazano pracownikom urzędu gminy,

 na przestrzeni roku 4 razy dostarczono korespondencję z urzędu gminy do wszystkich
parafii,

 udzielono  asysty  pracownikowi  urzędu  gminy  podczas  prowadzonych  czynności
związanych z kontrolą punktu skupu złomu przy ul. Pstrązkiej w Rzuchowie,

 na  przestrzeni  roku  6  razy  dostarczono  korespondencję  z  urzędu  gminy  do  Urzędu
Miasta i Starostwa Powiatowego w Raciborzu,

 rozpoznano  sprawę  zajęcia  terenu  należącego  do  gminy  Kornowac  bez  zezwolenia.
Ustalono,  że teren przy ul.  Poprzecznej w Kobyli  jest nadal  zajmowany przez byłego
dzierżawcę.  Informację przekazano pracownikowi urzędu gminy,

 w  Pogrzebieniu  przy  ul.  Lipowej  stwierdzono  uszkodzony  kabel  linii  telefonicznej.
Sprawę przekazano do firmy „Orange” w celu usunięcia awarii - wykonano,

 przyjęto  zgłoszenie  o  dokonywaniu  oprysku  zasiewów  w  niewłaściwej  porze
w miejscowości  Kornowac.  Ustalono,  że  miejscowy  rolnik  prowadził  zabieg
agrotechniczny w sposób zgodny z przyjętymi normami,

 nakazano  właścicielowi  baru  w  Pogrzebieniu  przy  ul.  Pamiątki  naprawę  ogrodzenia
posesji, które uległo uszkodzeniu i pochylone było w stronę ciągu pieszych, co stwarzało
zagrożenie - wykonano,

 na przestrzeni  roku  wspólnie  z  pracownikiem urzędu gminy  4-krotnie  uczestniczono
w postępowaniu administracyjnym dot. wymeldowania osób z nieruchomości,

 właścicielowi  nieruchomości  przy  ul.  Leśnej  w  Kobyli  nakazano  usunąć  z  pasa
drogowego drogi gminnej element rury pcv, którą odprowadzał wody z terenu posesji -
wykonano,

 na przestrzeni roku wspólnie z pracownikiem urzędu gminy 9 razy uczestniczono w wizji
lokalnej związanej z odbiorem przyłącza pieca centralnego ogrzewania,

 w związku z uzyskaniem informacji dot. niewłaściwego zachowania się mieszkańca Łańc,
który  będąc  pod  wpływem  alkoholu  zaczepia  osoby  nieletnie  w  obrębie  sklepu
spożywczego,  przeprowadzono  z  nim  rozmowę  oraz  powiadomiono  o  ww.  sytuacji
dzielnicowego Policji w Raciborzu,

 w związku  z  intensywnymi  opadami  deszczu  i  lokalnymi  podtopieniami,  sprawdzano
tereny zagrożone i powiadomiono Powiatową Straż Pożarną w Raciborzu o konieczności
udzielenia  pomocy  mieszkańcom  ul.  Pstrązkiej  w  Rzuchowie  oraz  ul.  Potoki
w Pogrzebieniu,

 wspólnie z pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Kornowacu udzielono pomocy
starszej osobie z ul. Pamiątki w Pogrzebieniu przy zakupie i montażu pompki służącej do
wypompowywania  wody.  Udzielono  również  pomocy  przy  wypompowaniu  wody
z zalanej piwnicy,

 dla  potrzeb  urzędu  gminy  sprawdzono  9  budynków  pod  kątem  ustalenia  czy
nieruchomość jest zamieszkała.  Uzyskane informacje przekazano pracownikom urzędu
gminy,
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 dostarczano  pisemne  informacje  z  urzędu  gminy  do  wszystkich  mieszkańców  ulic
Starowiejskiej,  Zacisze  oraz  Raciborskiej  w  Kornowacu  związane  z  przyłączeniem
nieruchomości  do  sieci  kanalizacyjnej.  Ponadto  dostarczono  65  druków  umów  do
nieruchomości przy ww. ulicach,

 dostarczono  korespondencję  z  urzędu  gminy  do  wszystkich  szkół,  domów  kultury
i Zakładu Karnego w Raciborzu,

 dostarczano gazetkę gminną do wszystkich punktów dystrybucji na terenie gminy,
 wspólnie  z  pracownikami  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Kornowacu  zorganizowano

pomoc  osobie  bezdomnej,  byłemu  mieszkańcowi  Kobyli,  którego  Straż  Miejska
przewiozła do schroniska dla osób bezdomnych w Rybniku - Niewiadomiu.  

W załączeniu: 
dokumentacja zdjęciowa wybranych zdarzeń opisanych w niniejszym sprawozdaniu:

1. miejsca zagrożenia
2. osoby bezdomne lub nietrzeźwe
3. nieprawidłowe parkowanie pojazdów
4. nieprawidłowości i zagrożenia na placach zabawowych
5. pogadanki z uczniami i seniorami w temacie bezpiecznych zachowań
6. spalanie odpadów
7. uszkadzanie urządzeń infrastruktury drogowej
8. wyrzucenie odpadów
9. zwierzęta dziko żyjące, bez nadzoru oraz niewłaściwe trzymanie zwierząt
10. tereny gminne obserwowane przez "fotopułapkę"
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