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o stanie bezpieczeristwa i porz4dku publicznego
w Gminie Kolbuszowa w 2021 r.

1. Regulacje prawne, sytuacja kadrowa, organizacja sluiby i
rvyposaZenie.

W roku ubieglym pandemia Covid 19 w znacznym stopniu warunkowala
funkcjonowanie Strazy Miejskiej w Kolbuszowej. Sytuacja epidemiczna w
kraju, na terenie woj. podkarpackiego i Gminy Kolbuszowa decydowala o
dyslokacji sluzby i zlecanymi do wykonania zadaniami. Dostosowywane do
skali zagrohenia przepisy i zarzqdzenia, w tym r6wniez decyzje Wojewody
Podkarpadkiego okreSlaly spos6b i warunki w jakich wykony*urr. bVtV patrole.
Priorytetem byty dzialania majqce ogranrczy(, liczbg zakaanh, w tym kontrole
przesttzegania przepis6w w miejscach publicznych, kontrole os5b
przebywajacych na kwarantanie i izolowanych. Zgodnie z kolejnymi
Decyzjami Wojewody Podkarpackiego wigksz4 czgsc roku straznicy ty1
oddelegowani do dyspozycji Komendanta Powiatowego Policji w Kolbuszowej
i realizowali zadania wsp6lnie z funkcjonariuszami policji. Mialo to wptyw na
wykonywanie innych obowi4zk6w wynikaj4cych z ustawy o itiazach
gminnych, ustawy rttrzymaniu czysto6ci i porz4dku na terenie gmin czy teZ
ustawy o odpadach. W tych warunkach trudniej byto prowadzi6 system aty-czne,
regularne, planowane kontrole, egzekwowai obowi4zuj4ce przepisy i
wspomag ad dzialania Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Woa.rej 

'czy

Referatu Gosppodarki Odpadami Komunalnymi. R6wniez ,.ugo*u.ri. nL
doralne zgloszenia bylo utrudnion e, zwlaszcza w II polowie roku w okresie IV
i V falii zachorowafi.

Stan etetowy jednostki nie ulegl zmianie. Wszystkie etaty obsadzone byty
przez osoby posiadajace niezbgdne przeszkolenia i upowa2nienia do wykony*u"il
czynnoSci sluzbowych. Stra2nicy posiadaj4 aktualne upowu1nieniado kontroli ruchu
drogowego stosownie do Rozporz4dzenie Ministia Spraw Wewngtrznych i



Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego,
upowaznienia Burmistrza Kolbuszowej do nakladnia gr4rwien w formie mandat6w
kaSvch oraz upowahnienia Burmistrzu Kolbrrrrowej do prr.prowadzania kontroli wzakresie ptzesffzegania przepis6w ustawy o odpadac'h i ustawy o utrzymaniu
czystosci i poprz?dku na terenie gmin. Strefa platnego parkowania obstugiwana bytaptzez dwie osoby, na ktorych spoczywat- oUowiqzet systematy cznej kontroli
parking6w oraz prowadzenie wszystkicir .ry*o Sci zwiqzanych z przestrzganiem
regulaminu, wystawianiem wezwan do oplaty"doiatkoweJ orui ich
egzekwowawniem, przyjmowaniem i rozpoznawaniern reklamacji, sporzqdaniem
raport6w i zestawieri finansowych, iejestrowaniem i wydawiniem kart
abonamentowych, odbiorem gotowki , purko-etr6w a tak2e czuwaniem nad ich
sprawnoSciq technicznq. Te ostatnie zadania realizowane sq przy udziale
posiadajacego odpowiednie przeszkolenie i uprawnienia straznita mil3stiego.

Dyslokacja sluzby dostosowywana byla do aktualnych potrzeb i
uwarunkowana zagroheniami pandemicznymi. Slu2by realizowane byfy dwu
zmianowo, w godzinach 7.00 do 2l.OO, atakzew miarg potrzeb i mozliwo6ci w dni
wolne od pracy i dni Swiqteczne. Funcjonowal calodobowy telefon alarmowy.

Podstawowym Srodkiem oddziatywania wobec sirawc6w wykroczeri byty
polecenia i pouczenia. Z przedstawionych w dalszej czgsci informacji zestawieri
wynika, 2e w 202I r. straznicy miejscy odbyli 855 shrzb w wymiarze 8149 godziny.
Qawnili 410 wykroczenia i 1 przestgpstwo. Nalo2yli 22 mandit6w na kwotg-l5 ZO zl.
Srednia wysokosd nalozonego mandatu wynosila 69 zL.

2. Realizowane zadania.

Opr6cz zadah wynikaj4cych z koniecznoSci walki z pandemi4 podobnie jak w
latach ubiegtych realizowano zadaniaokreslone w ustawie o strazach gminnych
oraz wynikaj ace z bieh1cych polece n przehohonych i istniej 4cych potrz-eb.

W zakresie utrzymania poruqdku w miejscach publi cznych koncentrowano sig
na Placu WolnoSci, okolicach dworca PKP, ulicy Mickiewi cia, ul. Janka Bytnara w
poblizu sklepu ,,,zabka" i na tzw. ,,Manhatanie'i w poblizu blokow przy ul. l l go
Listopada i Jana Pawla II. Patrolami objgto place iabaw przy ul. M. Si.A-iog*j
Bora Komorowskiego, ogr6dek jordanowski, teren przylegly doplywalni ,,Fregata",,, .

Na podobnym poziomie jak w roku 2o2l ,xrzyiaha sig iiczba uju*n-iony.h
wykroczeri drogowych, nie zmienil sig r6wni e2 w sposob zasadniczy icir charakter.
Prowadzone w ubieglym roku prace modernizacyjne przy sieci kinalizacyjnej na
terenie miasta oraz odnowienia nawierzchni czgsci ulic-wi[zab siE sig ,. ,poryrni
utrudnieniami w ruchu dorgowym, zmianami w jego organizacji'i .ruro',yy-
wylqczaniu z *..h, poszczeg6lnych odcink6w ,ii.. Straznicy na biezqco
kontrolowali sytuacjg w tym zakresii staraj4c sig zapewni6 jak najlepsz4 droznoS6 i
bezpieczeriswto uczestnik6w ruchu drogowlgo.

Scislq wsp6lprac9 utrzymywano z Referatem Ochrony Srodowiska i



Gospodarki Wodnej UM w Kolbuszowej, a takke Referatem Gospodarki odpadamiKomunalnymi w zakresie realizacji zaiis6w ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. outrzymaniu czysto6ci i porzqdku w gminach. Zgodnie z otrzymywanymi zleceniami
prowadzono weryfikacjg zlohonych przez mieszkaric6w dekl iruiii i ktntrolg zwarcia
um6w o odbi6r odpad6w komunalnych z uprawnionym podmiltem gospodarczym
przez dzialajqce na naszym terenie przedsigbiorstwa i instytu.j., pro*adrono
kontrolg segregacji odpad6w przezwlaScicieli posesji. Straznicy prr.opro*adzili 590
kontroli posesji, w tym l7O z nich doty czylo przestrzegania przepiro* ustawy o
utrzymaniu czystoSci i porzqdku na terenie gmin, 91 zwif,zany,rt Uyto bezposrednioz kontrolq palenisk. W tych clzialaniach stosownie do 

'potrzeb 
uczestniczyli

pracownicy Referatu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Referatu
Gospodarki odpadarni Komunalnymi uM w Kolbusiowej.

Wsp6lpracowano i udzielano pomocy w realizacji zadan pracownikom
Miej sko-'Gminnego osrodka pomocy Spolecznej w Kolbuszowej .

Straz Miejska nabiezqco wykonywala zadaniawynikaj4ce z ,,programu opieki
nad bezdomnymi zwierzgtami oraz zapopbieganiu bezdo-.rtsei zwieriqtna terenie
Gminy Kolbuszowa w 2o2l r.". W ubieglymioku Gmina opiekowala sig Ae psami i
174 kotami. Zwierzgta objgte byly zabiegami profilaktycziymi i mialy zapewnionq
opiekg weterynaryjnq. Przed adopcjq prukty.^ie wszystkie Uyty sterylizowane. W
razie konieczno::i g_r.y wylapywaniu ugi.ry*rych ps6w kt.ryrturro z pomocy
lekarz weterynarii. Ralizacja programu opieki-nad-bezdtmnymi ziierugtami'zyskala
szerokie poparcie wSr6d spoleczefistwa. Na terenie placowek oSwiatowych
oragnizowane sQ zbi6rki zywnoSci dla zwierzqt, wyposazenia przytuliska, koc6w,
zabawek, smyczy, obroby itp. W tym zakresie wspi-eiaja nas r6^wnie1licme osoby
prywatne. Mamy rownieZ stalq grupg wolontariuszy, kt6rzy opiekuj4 sig zwierzgtamiw przytulisku i udzielajq niezbgdnego wsparcia, a :rrirze- poa.i-ujq dzialania
adopcyjne, prowadzq akcje propagandowe i strong internetowq przytuliska.

Straznicy wykonali 870 konwoj6w wartoSci pienigznych i dokument6w dla
potrzeb Urzgdu Miejskiego, plywalni ,,Fregata" i, puito-etr6w streff platnego
parkowania.

Z tytuht ogfat za postoj w. strefie platnego parkowania do Urzgdu Gminy
wplynglo 53 725,20 zl. Pracownice Biura Obstugi Strefy Platnego parkowania w
Kolbuszowej wystawily Lqcznie 1323 wezwafi do optaty dodatk-owej. Wniesiono
oplatg za 717 wezwafi na krvotg 35850. zl. Anulo*uro 328 reklarnacji, w toku
egzekucji jest 278 spraw. N-}cznie za korzystanie ze stregfy ptatnego parkowania
pobrano 89 575,20 zl. Wystawiono 14 kart abonamentowy.t ru t *otg 1580 zt.

3. Zestawienie wynik6w:

Na podstawie danych zwartych w
stan bezpieczefstwa i porz4dku na

ponizszych tabelach stwierdzi6 mohna, Le
terenie Gminy Kolbuszowa nie ulegl



powazniej szym zmianom.

Sluiba:

Og6lem - ilo56/godziny Z policj4- ilo56/ godziny Noc - godziny

85s/8349 246n869 14t56

Patrole na terenie solectw:

Wykroczenia:

Bukowiec Domatk6w Huta Przedborska Kolbuszowa Dolna

76 88 40 113
Kolbuszowa G6rna Klap6wka Kupno Nowa WieS

159 50 196 94
Porgby Kupieriskie Przedb6rz Swiercz6w Werynia

48 91 83 ttz
Widelka Zargbki

109 97

Og6lem 318

Pouczenia: Mandaty:Ilo56/kwota Wnioski o ukaranie



Ma ka

4. Gl6wne kierunki dzialania metody ich realizacji w 20zl n

W 202 r. stan bezpieczefstwa i poprzqdku na terenie Gminy Kolbuszowa nie
nale|y spodziewa6 sig zasadniczych zmian w stasnie bezpiczeristwa i porz4dku
publicznego na _terenie gminy. \Y dalszymj ciqgu zakres dzialania i sposdb
funkcjonowania StraZy Miejskiej w duzej milrze podobnie jak w roku ubieglym
determinowane bgde sytuacja epidemicznqw kraju i na terenie gminy oraz wydanymi
przez uprawnione organy przepisami i decyzjami.

Bez poblaiania i z cal4 surowoSciq traktowani bgdq sprawcy wykroczefi,
l<torzy dzialali pod wptywem alkoholu i kt6rzy popetniti- czyn z 

-pobudek

chuligafskich. Zadbac naleby o to, by porz4dek- w rejonie Placu WolnoSci i
pobliskich ulic utrzymal sig na poziomie takim jak w latach ubieglych. Bezwglgdnie
reagowa6 nale?y na wszelkie wykroczeniazwi1zane ze spozywurri.- alkoholtiw tym
rejonie, eliminowal nalely przypadki nagabywania przechodniow o pienigdr" pr2",
osoby po spoZyciu alkoholu. Kara6 naleby tych, kt6rzy uhywajqsl6w wulgarny.i l.rb
swoim zachowaniem w irny spos6b powoduj4 zgorsienie publicm { ,;aO"uiq
spok6j i ciszg nocn4. W celu eliminowania tego typu ptrzypadkow w miarg
mo2liwoSci zwigkszy1 naleby liczbg patroli piesiych, 

'z*las"ii 
w rejonie placu

WolnoSci. W stosunku do os6b nie majqcych stalego miejsca zamieszkania lub
stalego 1rodLa utrzymania sporzqdzane bEda wnioski o ukaranie gdy| egzekucja
mandat6w karnych w takich przypadkach jest bardzo utrudniona.

Zdecydowanie wigcej uwagi po6wigci6 naleay przypadkom wandalizmu i
niszczenia mienia na terenie gminy, w tym zakresie -ukry-ulna uwag g naleiry
poSwigci6 bulwarom i terenom spacerowo-rekreacyjnym zlokalizowanym nad, rzekqNil. Koniecznym-bgdzie utrzymanie Scislej wspbipiu"y , soltysami-i radnymi w
terenie tak aby informacje o tego typu przypuaU.n dtcieraty jak najszyUciel ao
stta?y. To bowiem warunkuje skutecznoS6 wszystkich poiniejszy"i ariutun.

Bezpieczeristwo i porzqdek w ruchu drogowym nie ulegnie zasadniczym

nda rne (iloSd/kwota ):
Kodeks wykroczeri Ust. o odpadach Ust. o ochr. zdr.

przed nast. uit, tyt.
19 na kwotg 1020 zl 3 na kwotg 500 zl



zmianom. Wczesn4 wiosnq i jesieniq z peln1 konsekwencj4 reagowa6 nalezy na
rowerzystow poruszajqcych sig po zapadnigciu zmroku bez wymaganego oSwietlenia.
W zainteresowaniu straznik6w winny znale26 sig osoby pi.rr"-poruszajce sig po
drogach gdy? czgsto sQ one sprawcami powa2ny ch zagrohei.

Wsp6lpracuj4c z Referatem Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej UM w
Kolbuszowej kontynuowa6 nalezy zadania wynikaj4ce z ustawy o utrzymaniu
czystosci i porzqdku na terenie gmin. Dqzyd nil"zy do ustalenia sprawc6w
wyrzucania odpad6w na terenach le6nych, polach, nieulytkach i do przy}roznych
row6w. W trosce o poprawg jakoSci powietrza w okresie grzewczy- kortynuowa6
nalezy dzialani zmierzaj4ce do ograniczenia liczby prrypudk6w sialania odpadt6w
w paleniskach. W tym celu na terenie calej gmiry pi*udzone bgdq *rp'6lni. ,
pracownikami Referatu kontrole prewencyjne.

Realizowane bgdQ zadania wynikajqce z ,,Programu opieki nad bezdomnymi
zwierzgtami i zwalczania bezdomno6ci zwie rzqt na tereniem Gminy Kolbuszo*u *
2022 r;'

Stosownie do potrzeb StraZ Miejska uczestniczyc bgdzie w zabezpieczeniach
imptez masowych, sportowych, artystycznych, iekreacyjnych i rodzinnych
organizowanych na terenie gminy.

W celu zapewnienia ladu i porz4dku na terenie Placu WolnoSci, w okresie
wiosenno-letnim, a zwlasza z chwilq rozpoczgcia funkcjonowania ,,ogr6dk6w
piwnych" oraz na bulwarach nad Nilem w rejonach tych nale zy zapiwni6 w
godzinach wieczorowo-nocnych wystar czajqcqliczbg patroli.

Stala uwag9 nale|y przyldadad do funkcjonowania stref,i platnego parkowania.
Na biez4ca realizowane bQdQ, wynikaj4ce z ustawy o straiach gminnych

czynnoSci na tzecz innych referat6w ulatwiaj4ce i usprawniajqce funkcjonowanie
Urzgdu Miejskiego w Kolbuszowej.


