Straż Miejska w Czaplinku powołana została 1 sierpnia 1991 r. W 2014 roku w straży miejskiej zatrudnionych
było 15 osób w tym 5 osób administracyjnych i obsługi monitoringu. W 2015 r., odebrano uprawnienia do
kontroli fotoradarowej, co doprowadziło do zmniejszenia zatrudnienia. Obecnie jest zatrudnionych
3 strażników na pełen etat, jeden strażnik na ½ etatu oraz inspektor ds. administracji ¼ etatu.
W 2016 r. SM zmieniła siedzibę z ulicy Grunwaldzkiej na Urząd Miejski w Czaplinku. Sprzedała
wyeksploatowany pojazd za kwotę 2 000 zł oraz fotoradar za kwotę 23.000 zł.
W latach 2014 -2018 prowadząc działania prewencyjne i porządkowe ujawniono 11 102 wykroczeń.
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W 2016 r. zakupiono Dacie Sandero. Wartość
auta to 47 tys. zł i w połowie został
dofinansowany ze środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Szczecinie. Zakup pojazdu został
zrealizowany
w
ramach
projektu
pn.
„Doposażenie Straży Miejskiej w Czaplinku w
samochód
do
prowadzenia
patrolu
ekologicznego”.
W latach 2014 -2018 r. za kwotę 30 tys. zł
rozbudowano
i
zmodernizowano
monitoring miejski co przyczyniło się do
poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększyło
wykrywalności wykroczeń i przestępstw w
mieście. Monitoringiem objęto kolejne
obszary miasta: ulicę Jeziorną wraz z
placem zabaw, rondo oraz część osiedla
Wieszczów. Obecnie w systemie pracuje
11 kamer monitoringu miejskiego.
W roku 2018 został zakupiony DRON Phantom 4 za sumę 9.960 zł i w połowie został dofinansowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Dron przeznaczony jest do
wykrywania zagrożeń oraz monitorowania bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy a także prowadzenia
patrolu ekologicznego.

Współpraca z policją:
➢

W roku 2017
Zakup radiowozu „oznakowanego” Opel Mocca w ramach dofinansowania programem 50x50 za sumę
42.500 zł. Nowy samochód decyzją rady miejskiej został dofinansowany w wysokości 25% jego wartości
oraz 25% przez powiat drawski. Zakup pojazdu odbył się w rezultacie uczestnictwa w Programie
Modernizacji Policji na lata 2017-2020, zwanym programem 50x50. W przypadku naszego radiowozu
finansowanie odbyło się na zasadzie: 50% kosztów pokryła Komenda Główna Policji drugie 50%
sfinansowały po połowie Gmina Czaplinek i Starostwo Powiatowe.

➢

Zakup alkomatu „Alkogant ”

➢

Służby ponadnormatywne wspólnie ze strażą Miejską na sumę 17.000 zł

W roku 2018
➢ Służby ponadnormatywne wspólnie ze Strażą Miejska ma sumę 20.000 zł
➢ Zakup radiowozu Opel Mocca w ramach dofinansowania programem 50x50 za sumę 42.500 zł. Nowy
samochód decyzją rady miejskiej został dofinansowany w wysokości 25% jego wartości oraz 25% przez
powiat drawski. Zakup pojazdu odbył się w rezultacie uczestnictwa w Programie Modernizacji Policji na lata
2017-2020, zwanym programem 50x50. W przypadku naszego radiowozu finansowanie odbyło się na
zasadzie: 50% kosztów pokryła Komenda Główna Policji drugie 50% sfinansowały po połowie Gmina
Czaplinek i Starostwo Powiatowe.
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