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Rok 2018 był kolejnym okresem pracy, w którym Straż Miejska realizowała
działania służbowe na terenie miasta i gminy Lewin Brzeski. Prezentowane sprawozdanie
przedstawia realizowane przez straż zadania . Działania te były przede wszystkim
ukierunkowane na poprawę porządku i spokoju publicznego, podniesienie poczucia
bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności .
Straż Miejska jest jednostką organizacyjną działającą na podstawie Ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o strażach gminnych z póź. zm.
W przedstawionym okresie sprawozdawczym Straż Miejska jako umundurowana
formacja samorządowa realizowała zadania służbowe wynikające z ustawy o strażach
gminnych, aktów prawa miejscowego oraz poleceń i wytycznych burmistrza Lewina
Brzeskiego.
Zasadniczą determinantą, sposobu realizacji ustawowych zadań, są zgłoszenia
wpływające do straży oraz możliwości kadrowo – materialne, jakimi Straż Miejska w Lewinie
Brzeskim obecnie dysponuje.
W ramach realizacji zadań podjęte zostały miedzy innymi następujące działania;
 przeprowadzano wspólnie z pracownikami wydziału ochrony środowiska kontrole
spalania śmieci w domowych instalacjach grzewczych mających na celu uniknięcia
zanieczyszczenia środowiska i przedostawania się do atmosfery szkodliwych
substancji chemicznych. Osoby u których kontrole przeprowadzano były informowane
o szkodliwości spalania w piecach śmieci i innych substancji szkodliwych, a także o

wdrążanych przez gminę Lewin Brzeski programach ograniczających emisje
szkodliwych substancji , jak również o możliwości skorzystania z dotacji na wymianę
pieców.
 zabezpieczano imprezy kulturalne, sportowe i religijne.
 wspólnie z pracownikami wydziału ochrony środowiska dokonywano okresowych
kontroli drzewostanu na terenie miasta i gminy, pod katem zagrożenia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym i pieszym.
 wykonano 60 konwoje dokumentów przede wszystkim dla wydziału komunikacji, jak
również w porozumieniu z wydziałem spraw obywatelskich, dostarczano do domów
dokumenty osobom chorym i niepełnosprawnym .
 wspólnie z Policją i MOPS przeprowadzono akcję pod kryptonimem ”Bezdomny” w
ramach której dokonano sprawdzenia miejsce w których takie osoby przebywają i
udzielano im pomocy.
 wspólnie z pracownikami wydziału ochrony środowiska, oraz we współpracy z
lekarzem weterynarii podejmowano interwencję w sprawie bezdomnych zwierząt, a
także interwencje dotyczące podejrzenia naruszenia przepisów Ustawy o ochronie
zwierząt.
 wspólnie z Policją dokonywano okresowych kontroli stanu oznakowania dróg
publicznych, dodatkowo w ramach tych działań w okresie letnim podejmowano
czynności na terenie kąpieliska w Lewinie Brzeskim mające na celu przeciwdziałanie
nagminnemu parkowaniu pojazdów na terenach zielonych i zapobieganiu ich
dewastacji.
 w ramach współpracy udzielano pomocy prawnej polegającej głównie na
przesłuchaniach osób i ustaleniach , zwłaszcza innym jednostką Straży Miejskiej,
Policji i Prokuraturze, udzielano również porad i pomocy mieszkańcom Lewina
Brzeskiego.
 W okresie zimowym udzielano pomocy kierowcom przy uruchomieniu pojazdów
mechanicznych.
 Okresowo przeprowadzano kontrolę obrzeży miasta i gminy Lewin Brzeski ,gdzie
ujawniano dzikie wysypiska i podejmowano działania zmierzające do ustalenia
właściciela odpadów i doprowadzenia do ich uprzątnięcia.

 Udział w debatach społecznych, naradach
Komendę Powiatową Policji w Brzegu.

i szkoleniach organizowanych przez

 Przeprowadzono okresowe kontrole dotyczące prawidłowości składanych deklaracji
na wywóz śmieci na terenie gminy Lewin Brzeski.
 W 2018 roku działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego Straż
Miejska w Lewinie Brzeskim pełniła wspólne patrole z Policją, łącznie na terenie
gminy Lewin Brzeski ilość wspólnych patroli za opisany okres wyniosła 40,
przekazano również 1 informację dotyczącą popełnionego przestępstwa.
W 2018 roku Straż Miejska w Lewinie Brzeskim podjęła 50 interwencji
Najważniejsze kategorie podejmowanych interwencji oraz tendencje obrazuje
poniższy wykres:
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Rodzaj wykroczenia
Wykroczenia przeciwko mieniu
Ustawa o utrzymaniu czystości
Ustawa o ochronie zwierząt
Ustawa o odpadach
Ustawa o ochronie środowiska
Ustawa o ochronie przyrody
Inne
Ogółem
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Podsumowanie realizacji zadań służbowych Straży Miejskiej w Lewinie
Brzeskim w 2018

Na podstawie przedstawionej oceny , a zwłaszcza najważniejszych wskaźników
dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego można stwierdzić ,że Straż
Miejska podejmuje działania służących poprawie bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie
drobnym ,ale uciążliwym społecznie wykroczeniom takim jak: zakłócania porządku, złego
traktowania zwierząt, zaśmiecaniu środowiska. Działania te wynikają w dużej mierze z
kompetencji prawnych jednakże w połączeniu z działalnością Policji mają niewątpliwy
wpływ na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lewina Brzeskiego.
W bieżącym roku działania Straży Miejskiej w myśl zasady „ Chronić i Pomagać”
skierowane będą na dalszą współpracę z poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miejskiego,
zwłaszcza w zakresie dbania o wizerunek miasta i jego uatrakcyjnienie , współpracę z Policją
w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także innymi podmiotami w

zakresie działań profilaktycznych mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa
mieszkańców miasta i gminy Lewin Brzeski. Podsumowując, podkreślić należy ,że w 2018
roku w ramach rządowego projektu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań
„Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020 przygotowano i złożono
wniosek o dofinansowanie rozbudowy monitoringu miejskiego na kwotę 100.000,00 zł.
Jednocześnie podkreślić trzeba,że w przypadku otrzymania dofinansowania będzie
potrzeba zwiększenia ilości etatów straży miejskiej z uwagi na obsługę monitoringu.

