
OŚWIADCZENIE 
RADY MIASTA KONINA  

z dnia 30 października 2013 roku 
 

zawierające stanowisko Rady Miasta Konina dotyczące inicjatywy uchwałodawczej 
w sprawie rozwiązania jednostki organizacyjnej Gminy Konin 

pod nazwą Straż Miejska 
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz § 15 ust. 2 pkt. 3 Statutu Miasta Konina 
stanowiącego Załącznik do Uchwały Nr 207 Rady Miasta Konina z dnia 26 listopada 2003 r. 
w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Konina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2004 r. Nr 1, 
poz. 5 z późn. zm.) – RADA MIASTA KONINA o świadcza:  
 
 Radni Miasta Konina zgromadzeni na XLII Sesji Rady Miasta Konina w dniu 
30 października 2013 roku wyrażają negatywną opinię w sprawie inicjatywy uchwałodawczej 
dotyczącej rozwiązania Straży Miejskiej w Koninie.  
 
 Należy pamiętać, że służba na rzecz mieszkańców Konina Straży Miejskiej to szeroki 
zakres działań wynikających z ustaw, rozporządzeń oraz prawa miejscowego między innymi:  

− zabezpieczanie uroczystości miejskich, patriotycznych, 
− zabezpieczanie imprez masowych (kulturalnych, sportowych),  
− zabezpieczanie przemarszów, pochodów, demonstracji, rajdów rowerowych, 

− pomoc w utrzymaniu bezpiecznych przewozów miejskimi liniami mieszkańców 
Konina, 

− egzekwowanie zapisów regulaminu utrzymania porządku i czystości w mieście 
Koninie (np. Akcja Posesja), 

− monitorowanie TV niebezpiecznych miejsc na terenie miasta (33 miejsca), 

− opieka nad bezdomnymi osobami w szczególności w okresie zimy, 
− ochrona bezdomnych, porzuconych i dzikich zwierząt, 
− czuwanie nad przestrzeganiem bezpieczeństwa w ruchu drogowym - fotoradar 

(szczególnie przy przejściach dla pieszych), 
− informowanie odpowiednich służb o nieprawidłowościach (oświetlenie, oznakowanie) 

występujących na miejskich, osiedlowych ulicach i chodnikach, 

− współpraca z Rodzinnymi Ogrodami Działkowymi, 
− pilnowanie przestrzegania przepisów dotyczących zajmowania miejsc parkingowych 

dla osób niepełnosprawnych,   
− uczestnictwo w akcjach społecznych (STOP 18, Bezpieczna Szkoła, Dzień bez 

samochodu), 
− działania prewencyjne, pogadanki z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, 

− pomoc w utrzymaniu organizacji i zabezpieczeniu Giełdy towarowo – samochodowej, 
targowiska, bazaru i zieleniaka, 

− wykonywanie koniecznych konwojów ważnych dokumentów i środków pieniężnych, 
− sprawdzanie legalności działalności handlowej, 
− działania chroniące życie i zdrowie osób będących pod wpływem alkoholu, 
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− dbanie o przestrzeganie prawa miejscowego w zakresie ochrony środowiska,  
− nadzór i obsługa Miejskiej Strefy Płatnego Parkowania, 
− udział w działaniach przeciwpowodziowych poprzez zabezpieczanie i informowanie 

ludności o istniejących zagrożeniach, zabezpieczanie wałów przeciwpowodziowych, 
− prowadzenie biura rzeczy znalezionych, 
− zapewnienie bezpieczeństwa na drogach dojazdowych do cmentarzy w czasie Święta 

Wszystkich Świętych, 
− współpraca z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, Komendą Miejską 

Policji, Sądem Rejonowym, Wojskową Komendą Uzupełnień, Powiatową Stacją 
Sanitarno - Epidemiologiczną oraz wydziałami urzędów i instytucjami miejskimi jak: 
Miejski Ośrodek Pomocy Rodziny, Ośrodek Doraźnej Pomocy Osobom z Problemem 
Alkoholowym i Przemocą, Sekcja Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej 
czy Dom Pomocy Społecznej. 
 

  W wyniku przeprowadzonej kontroli w maju 2013 roku przeprowadzonej przez 
Wojewodę Wielkopolskiego wyrażono pozytywną opinię na temat działalności Straży 
Miejskiej w Koninie.  
  Biorąc pod uwagę również pozytywną opinię Prezydenta Miasta Konina oraz tak 
ważnych instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo w mieście, jak: Wielkopolski 
Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Komendant Miejski Policji w Koninie, 
w sprawie działania (funkcjonowania) Straży Miejskiej, Rada Miasta Konina jest za dalszym 
jej funkcjonowaniem.  
  Uważamy, że zasadne jest wyrażenie takiego stanowiska. Kierujmy się regułą, że im 
więcej podmiotów odpowiadających za bezpieczeństwo w naszym mieście, tym mieszkańcy 
Konina mogą czuć się bezpieczniej.  

 
 

Przewodniczący 
Rady Miasta Konina 

 
/-/ Wiesław Steinke 

 
 

 


