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INTERPELACJA RADNEGO 

Zwracam się do Pana Burmistrza o udostępnienie danych dotyczących funkcjonowania Straży 

Miejskiej w Policach oraz o przedstawienie swojej opinii w sprawie. 

W ostatnim czasie dociera do mnie wiele głosów zawierających ocenę działania Straży 

Miejskiej w Policach. Przeważają głosy negatywne, a za nimi postulaty likwidacji SM i 

przeznaczenie środków finansujących SM na inne cele. Zarzuty, jakie kierowane są pod 

adresem SM dotyczą braku możliwości kontaktu z tą służbą, skupianie się przez strażników 

na działaniach nie mających wiele wspólnego z utrzymywanie porządku na terenie Gminy, 

np. zajmowanie się poborem opłat targowych. Padają tez zarzuty o niską skuteczność 

interwencji, głównie w zakresie nieprawidłowego parkowania pojazdów. 

W mojej ocenie, takie opinie o Straży Miejskiej są krzywdzące dla tej służby. Uważam, że 

policka SM działa w sposób prawidłowy i wystarczający. Jednak moja opinia, podobnie jak 

opinie przeciwników SM, opiera się głównie na przeczuciach i sympatiach, opiniach, jakie 

uzyskuję na zebraniach z mieszkańcami. Jednak nie w oparciu o „twarde dane” statystyki, 

informacje, badania skuteczności. 

Zwracam się zatem do Pana Burmistrza o przedstawienie danych podsumowujących 

działalność polickiej Straży Miejskiej w minionych latach oraz o odpowiedź na następujące 

pytania: 

1. W jakim zakresie Straż Miejska współpracuje z policją i jakie mogą być skutki 

ewentualnego zakończenie tej współpracy? 

2. Czy jest prawdą, że ze względu na funkcjonowanie w Policach Straży Miejskiej, policja 

nie zajmuje się sprawami z zakresu obowiązków SM? 

3. Czy istnieją formalne możliwości przekazywania środków z budżetu gminy dla policji 

na jej bieżące funkcjonowanie(np. finansowanie etatów policyjnych), a jeżeli tak, to 

czy w tym wypadku Gmina ma pełną kontrolę nad wydatkowaniem tych pieniędzy? 

4. Czy w najbliższym czasie planowana jest jakaś reforma funkcjonowania Straży 

Miejskiej w Policach, a jeżeli tak, to w jakim zakresie i w jakim kierunku? 

5. Czy Pan Burmistrz ma wiedzę, jak oceniana jest praca i działalność Straży Miejskiej 

przez Powiatowego Komendanta Policji? 

Zwracam się o te dane i odpowiedzi na pytania, bo chciałbym mieć możliwość informować 

mieszkańców o działalności Straży Miejskiej w Policach, aby przeczucia i powielane obiegowe opinie 

konfrontować z konkretnymi danymi. 


