
 
 

                                                                                                         Kórnik , dnia 21.06.2016 r     

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

STRAŻY MIEJSKIEJ w KÓRNIKU 

 

ZA OKRES OD 21.05.2016 r DO 20.06.2016 r 

I. Ilość wypracowanych godzin podczas służby:  
 

Patrol 

pieszy/rower 

 

(ilość godzin) 

Patrol 

RW 

 

(ilość 

godzin) 

Inne czynności 

(realizacja konwoju dokumentacji do Urzędu Miasta, 

czynności i udzielenie pomocy pracownikom Urzędu 

Miasta w Kórniku, zabezpieczenie imprez i 

uroczystości) 

(ilość godzin) 

KONTROLA 

POSESJI  

(ilość posesji) 

233 720 0 6 

 

II. Wyniki uzyskane przez Strażników Miejskich 
 

Interwencje 

 

Legitymowani 

 

 

Doprowadzenia 

 

Wnioski 

do Sądu 

Interwencje 

z 

zwierzętami 

własne zlecane Do 

Policji 

Do miejsca 

zamieszkania 

Do Izby 

wytrzeźwień 

89 45 94 2 0 0 0 7 

Ogółem 

ilość 

interwencji 

134 

 
III. W omawianym okresie Strażnicy Miejscy w trakcie wykonywanych obowiązków 

służbowych ujawnili ogółem 65 sprawców wykroczeń z czego: 
 

a) Mandaty karne nałożono w 21 przypadkach na kwotę 2470 zł,  
w tym 90 % stanowiły wkroczenia porządkowe, natomiast 10 % 
wykroczenia drogowe, 
 

b) W 44 przypadkach zastosowano środki oddziaływania wychowawczego 
poprzez pouczenie zgodnie z a rt. 41 kodeksu wykroczeń. 



 
Lp. Podstawa prawna/kategoria Ilość mandatów Kwota  

WYKROCZENIA DROGOWE 

1. Art. 96§1pkt.2 kw/ dopuszczenie do prowadzenia 

pojazdu przez osobę nie mającą do tego uprawnień  

1 300 zł 

2. Art.97 kw/ naruszenie porządku lub bezpieczeństwa na 

drodze 
2 350 zł 

WYKROCZENIA PORZĄDKOWE 

1. Art. 51 kw/ zakłócanie spokoju i porządku publicznego 1 200 zł 

2. Art. 77 kw/ nie zachowanie nakazanych środków 

ostrożności przy trzymaniu psa 
5 250 zł 

3. Art. 145 kw/ zaśmiecanie  miejsca publicznego 1 200 zł 

4. Art. 161 kw/ wjazd do lasu 5 600 zł 

5. Art. 431ust.1 Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i 

Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi / spożywanie alkoholu 

w miejscu zabronionym 

1 100 zł 

6. Art. 10 ust.2a Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach\ niewykonywanie obowiązków określonych 

w regulaminie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Kórnik 

2 70 zł 

7. Art. 26 ust.1pkt. 2 Ustawy – Prawo o miarach (brak 

legalizacji urządzeń ) 
3 400 zł 

21 2470 zł 

 

 

IV. Inne wydarzenia: 

 
1. W dniu 23.05 około godz. 13.45 podczas pełnionej służby patrolowej na terenie miasta Kórnik 

patrol łączony Straży Miejskiej i Policji dokonał zatrzymania osoby poszukiwanej celem 
osadzenia w najbliższym Areszcie Śledczym lub Zakładzie Karnym.  

 
2. W dniu 25.05.2016r Strażnicy Miejscy przeprowadzili zajęcia dla przedszkolaków w 

miejscowości Borówiec w przedszkolu „TAJEMNICZA WYSPA”, poruszając tematykę 
dotycząca bezpiecznego spędzania czasu wolnego (niebezpieczeństwa wynikające od 
zwierząt domowych i dzikich, oraz osób postronnych), prawidłowego zachowania się na 
drodze, oraz unikania przemocy wśród rówieśników. 

 
3. W dniu 28.05.2016 r w godz. 10.00 – 18.00 Strażnicy Miejscy uczestniczyli w IV Rodzinnym 

Rajdzie Rowerowym w miejscowości Szczytniki, gdzie dokonali zabezpieczenia trasy 



 
rowerowej poprzez przemieszczanie się po jej trasie, prowadzili również działania 
prewencyjne na terenie obiektu sportowego w m. Szczytniki poprzez wręczanie elementów 
odblaskowych, oraz dla najmłodszych elementarz bezpiecznego poruszania się rowerem po 
drogach. 

 
4. W dniu 02.06.2016 r patrol Straży Miejskiej i Policji w miejscowości Kórnik ujawnił mężczyznę 

(mieszkańca Kórnika), który prowadził pojazd mechaniczny po drodze publicznej pomimo 
posiadania zakazu prowadzenia pojazdu, zgodnie z wcześniejszym wyrokiem Sądu za jazdę 
pod wpływem alkoholu. W sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające przez KP Kórnik o 
przestępstwo z art. 244 kk. 

 
5. W dniu 07.06.2016r. udzielono asysty pracownikom Wielkopolskiej Stacji Sanitarno - 

Epidemiologicznej w Poznaniu podczas wykonywanych czynności związanych z pobraniem 

próbek żywności. Kontrola miała miejsce w związku z zatruciem, które miało miejsce w 

dniach poprzednich.  

 
6. W dniu 9.06.2016r. w Biernatkach po licznych interwencjach dot. m.in. pogryzienia ludzi i 

innych zwierząt przez psa mieszańca rasy amstaff oraz dotyczących zaniedbywania tego psa 

przez jego właścicieli wspólnie z funkcjonariuszami Straży Ochrony Zwierząt z Poznania 

dokonano interwencyjnego odebrania zwierzęcia.  

7. W dniu 13.06.2016r. wraz z pracownikami Urzędu Miar i Wag w Poznaniu przeprowadzono 

kontrolę miejsc sezonowej sprzedaży owoców oraz punktów skupu złomu pod kątem 

legalizacji urządzeń pomiarowych. W wyniku wykonanych czynności ujawniono 

nieprawidłowości w zakresie przeprowadzania legalizacji urządzeń w 3 przypadkach 

zastosowano postępowanie mandatowe. 

8. W dniu 13.06.2016r. o godz. 8:50 patrol SM otrzymał zgłoszenie o sarnie, która utknęła w 

ogrodzeniu pomiędzy posesjami w Szczytnikach. Po przybyciu na miejsce zwierzę udało się 

oswobodzić i wypuścić do środowiska naturalnego.   

 
 
 
 

 
 
         Sporządził: 
                 Patryk Krzeszewski 

 

 

 

Wykonano w 3 egzemplarzach 

Egz. nr 1 Burmistrz Miasta i Gminy Kórnik 

Egz. nr 2 Rada Miejska w Kórniku 

Egz. nr 3 a/a 


