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W zwia.zku z pytaniami dotycza_cymi funkcjonowania Strazy Gminnej w Starym Miescie
przesytamy nastepuj^ce informacje:
1. Straz Gminna powstata na mocy uchwaty Nr XVI1/113/2011 z 24 listopada 2011 roku

w sprawie utworzenia Strazy Gminnej w Starym Miescie. Funkcjonuje od 23.04.2012 roku.
2. Straz Gminna zatrudnia obecnie 3 osoby - 2 straznikow i 1 pracownika cywilnego.
3. Koszty funkcjonowania Strazy Gminnej w Starym Miescie za I potrocze 2015 roku

53 nastepuj^ce:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeh
Wynagrodzenia osobowe pracownikow
Dodatkowe wynagrodzenia roczne
Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne
Sktadki na ubezpieczenia spoteczne
Sktadki na Fundusz Pracy
Zakup materiatow i wyposazenia
Zakup ustug pozostatych
Optaty z tytutu zakupu ustug telekomunikacyjnych telefonii
komorkowej
Podroze sluzbowe krajowe
Odpisy na Zaktadowy Fundusz Swiadczen Socjalnych
Szkolenia pracownikow niebeda.cych cztonkami korpusu siuzby
cywilnej

Razem

94,92
67.834,32
10.519,63
13.125,92

1.873,77
1.680,00
1.424,14
9.312,85

747,90

1.597,90
3.282,00

70,00

111.563,35

4. Efekty funkcjonowania Strazy Gminnej:

w ramach wspotpracy z pracownikami Urzedu Gminy, jednostkami organizacyjnymi
i pomocniczymi qminy:

- realizacja zadari wynikajqcych z Programu opieki nad bezdomnymi zwierze,tami

i zapobiegania bezdomnosci zwierzqt tj.: pomoc w odtawianiu bezdomnych zwierzqt,

wspotpraca z Towarzystwem Opieki nad Zwierze.tami oraz schroniskiem, interwencje na

nieruchomosciach, w ktorych istnieje podejrzenie zn^cania si^ nad zwierz^tami,

wspotpraca z lekarzem weterynarii, pomoc w adopcji bezdomnych zwierzqt,



realizacja zadari wynikajqcych z gminnego regulaminu utrzymania czystosci i porzgdku

naktadajqcego na wtascicieli obowigzki dotyczgce utrzymywania psow na nieruchomosci,

wtym zapewnienie bezpieczeristwa mieszkaricow wtym zakresie,

wspotpraca przy zdarzeniach z dzikimi zwierze.tami: interwencje przy rannych zwierze.tach,

interwencje przy zdarzeniach smiertelnych z udziatem dzikich zwierza^t, wspotpraca z

kotami towieckimi, strazq towieckg, zarzqdcami drog,

wspotpraca w zakresie likwidacji snie.tych ryb w zbiorniku retencyjnym oraz w ciekach

wodnych, wspotpraca ze zwi^zkiem rybackim oraz ze straz^ rybacka.,

wspotpraca w przypadku nielegalnej wycinki drzew, udziat w wizjach lokalnych, udziat

w zgtoszeniach interwencyjnych,

interwencje z zakresu realizacji ustawy Prawo wodne: zasypywanie ciekow, zmiana

stosunkow wodnych na gruncie,

czynny udziat straznikow w pracach zwiqzanych z wystqpieniem niekorzystnych zjawisk

atmosferycznych (powodz, porywisty wiatr, susza),

udziat w ogl^dzinach we wszystkich sprawach z zakresu ochrony srodowiska,

kontrola nieruchomosci pod kqtem wywozu nieczystosci ciektych (sprawdzanie umow,

rachunkow),

interwencje dotyczqce nielegalnego wypompowywania sciekow,

prowadzenie edukacji w zakresie podtqczania siQ do kanalizacji sanitarnej (kolportaz

ulotek informacyjnych)

• doprowadzenie do likwidacji tzw. dzikich wysypisk smieci w tym ustalenie wtasciciela

porzuconych smieci,

wspotpraca z zarza^dem Rodzinnych Ogrodkow Dziatkowych w zakresie czystosci

i porzqdku,

• udziat w wizjach lokalnych w sprawach dotycza.cych dopetnienia obowia_zku meldunkowego

przez osoby zamieszkujqce nieruchomosc,

• kolportowanie wszelkich informacji, ulotek itp. Informujqcych o systemie smieciowym,

• udziat w pogadance w szkotach na terenie gminy w zakresie wtasciwego poste_powania

z odpadami,

• zgtaszanie nieruchomosci zamieszkatych, a nie zgtoszonych przez wtasciciela do

obowigzkowego systemu smieciowego,

• kontrola nieruchomosci niezamieszkatych (firm, instytucji) w zakresie posiadania umow

i rachunkow za odpady,



- interwencje zwiqzane z podejrzeniem wystgpienia barszczu Sosnowskiego na terenie

gminy ( zadna roslina nie okazata sie_ barszczem Sosnowskiego)

- prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez pouczanie i informowanie mieszkaricow

0 zasadach wynikajqcych z regulaminu utrzymania czystosci i porzqdku oraz innych ustaw

- interwencje w przypadku spalania smieci,

- kontrolowanie w zakresie legalnosci wywozonych osadow sciekowych z oczyszczalni

na pola,

- interwencje w zakresie niezgodnego z prawem usuwania azbestu,

- zabezpieczanie uroczystosci i imprez gminnych - w tym plenerowych, pod kqtem

bezpieczenstwa i porzqdku publicznego

- prowadzenie dziatari prewencyjnych np.: akcja ,,Posesja", ,,Znicz", ,,Wagarowicz",

,,Bezpieczna droga do szkoty"

- uczestnictwo w spotkaniach organizowanych wspolnie z Komendq Miejskq Policji w Koninie

1 Ochotniczymi Strazami Pozarnymi w zakresie zachowania bezpieczenstwa podczas wakacji

- cykiiczne wspotorganizowanie dla szkof Turnieju Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego

- wizytacje w ramach stuzby patrolowej obiektow szkolnych - szczegolnie boisk

- asystowanie pracownikom Urz^du podczas ogl^dzin i wizji w terenie

- czuwanie nad bezpieczeristwem w ruchu drogowym

w ramach wspotpracy z Gminna Komisia Rozwiazywania Problemow Alkoholowych:

- uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez Policje, na temat ,,Bezpieczny senior"
- zorganizowanie spotkania seniorow z dyrektor PSSE w Koninie na temat dopalaczy

i narkotykow

- wt^czanie siQ Strazy Gminnej w dtugofalowe programy GKRPA, tj.: ,,Powstrzymaj pijanego
kierowce/', turniej wiedzy ,,Nie dla mnie promile i narkotyki", warsztaty edukacyjno -
informacyjne ,,Szukam porozumienia ze swoim dzieckiem", rozmowy informacyjno -
ostrzegawcze ze sprzedawcami pod nazwg ^Nieletnim alkoholu nie sprzedajemy"

- Straz Gminna jest wspotorganizatorem szkolenia dla nauczycieli i rodzicow na temat:
,,Narkotyki i dopalacze wsrod dzieci i mtodziezy"

- uczestnictwo w akcji ,,Bezpieczne wakacje"

WOJT


