SPRAWOZDANIE
Straży Miejskiej w Rzeszowie
z działalności w 2011 roku

Rzeszów, styczeń 2012 r.

Szanowny Panie Prezydencie.

Proszę o przyjęcie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Rzeszowie w 2011 r.

Straż Miejska w Rzeszowie została powołana Uchwałą Rady Miasta Rzeszowa
Nr XVI/21/91 z dnia 19 marca 1991 roku jako organ ochrony porządku publicznego na terenie
miasta, realizujący zadania administracyjno porządkowe w zakresie ochrony porządku
i spokoju

w

miejscach

publicznych

i

współdziałający z

właściwymi

podmiotami

odpowiedzialnymi za ochronę i bezpieczeństwo publiczne (Policja, Straż Pożarna, Pogotowie
Ratunkowe, itp.) w celu ratowania życia i zdrowia obywateli, porządku w komunikacji,
pomocy w zabezpieczaniu awarii technicznych, miejsc przestępstw, katastrof, wypadków do
czasu przybycia właściwych służb.
W ustawie o strażach gminnych jako cel tworzenia straży gminnych określono ochronę
porządku publicznego i pełnienie służebnej roli wobec społeczności lokalnej. Aktualne
działania Straży Miejskiej w Rzeszowie zmierzające do realizacji tych celów można
wzbogacić poprzez umocnienie funkcji strażnika rejonowego. Instytucja rejonowego jest
wykorzystywana w działaniach Policji, jednak ze względu na wzrost przestępczości Policja
zmuszona została do zajmowania się głównie poważnymi naruszeniami prawa i nie ma
możliwości skupienia się na sprawach codziennych bezpośrednio dotyczących społeczności
lokalnej.

W związku z tym strażnik miejski może spełniać rolę mediatora i stróża ładu na terenie,
przydzielonego mu rejonu. W dużej mierze właśnie na jego barki spada dbałość
o przestrzeganie przez mieszkańców oraz działające na terenie miasta firmy i instytucje
przepisów prawa miejscowego. Działania straży miejskiej uzupełniają realizację działań
policyjnych, a tym samym zapewniają komplementarność tych działań w stosunku do działań
Policji.
Konieczna więc jest bezpośrednia współpraca policjantów i strażników rejonowych.
Czynnikiem decydującym o skuteczności podejmowanych działań jest elastyczne reagowanie
na zmieniający się poziom i charakter zagrożeń występujących w rejonach objętych tym
działaniem.
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Zgodnie z oczekiwaniami społeczeństwa, kosztem działań represyjnych wobec winnych
naruszeń porządku publicznego, zwiększyliśmy liczbę działań prewencyjnych. Prewencja
przez nas podejmowana nie ograniczała się wyłącznie do patroli. Staramy się podejmować
ścisłą

współpracę

ze

szkołami,

wspierając

nauczycieli

w

przekazywaniu

wiedzy

o bezpiecznym zachowaniu, prezentując zadania gminy w dziedzinie utrzymania porządku
publicznego.

Dostrzegając rosnące oczekiwania mieszkańców wprowadzono zmiany w organizacji
służby tak, by większą aktywność strażników skierować w stronę prewencji w zakresie
bezpieczeństwa i spokoju publicznego.

W 2011 roku większą liczbę strażników skierowano do służby w godzinach
wieczorowo-nocnych i nocnych. Działania Straży Miejskiej w Rzeszowie były skupione
głównie w kierunku utrzymania porządku administracyjnego i zapewnienia poczucia
bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta poprzez:

 monitorowanie miejsc zagrożonych,
 zapobieganie zanieczyszczaniu ulic, placów i terenów otwartych,
 prowadzenie kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenie nieruchomości,
 zapobieganie popełnianiu wykroczeń drogowych,
 zapobieganie popełnianiu wykroczeń przeciwko porządkowi publicznemu i innym
wykroczeniom mającym wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców,

Zadania te były realizowane przy współpracy z Komendą Miejską Policji, Komendą
Straży Pożarnej, jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Rzeszowa oraz Wydziałami
Urzędu Miasta Rzeszowa, m.in.: Ochrony Środowiska, Gospodarki Komunalnej i Inwestycji,
Miejskim Zarządem Dróg, Zarządem Zieleni Miejskiej a także organizacjami społecznymi.
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Zadania realizowano wykorzystując całą załogę Straży Miejskiej, przy czym wiodącą
rolę

spełniali

strażnicy

rejonowi,

którzy

prowadzili

działalność

profilaktyczną

w obsługiwanych przez siebie rejonach w zakresie:

 uczestniczenia w spotkaniach z mieszkańcami - członkami Rad Osiedlowych,
 popierania inicjatyw zmierzających do zapobiegania patologiom społecznym,
 przekazywania informacji Radom Osiedlowym o istniejących zagrożeniach,
 uczestniczenia w kontrolach wspólnie z zainteresowanymi mieszkańcami lub członkami
Rad Osiedlowych,
 popierania inicjatyw zmierzających do wychowania młodzieży,
 odbywania spotkań z kierownictwem placówek oświatowych i wychowawczych
w przydzielonym rejonie służbowym, służąc im radą i pomocą w zgłaszanych sprawach
związanych z bezpieczeństwem i porządkiem,
 składania wniosków do przełożonych w sprawach istotnych dla mieszkańców
w przydzielonym rejonie służbowym,

Należy pamiętać, że Straż Miejska nie została powołana ani też wyposażona do walki
z przestępczością. Jej podstawowe zadania to przede wszystkim zadania porządkowe
i profilaktyczne, dzięki czemu Policja ma możliwość skoncentrowania sił na walce
z przestępczością. W roku bieżącym pilną potrzebą jest dobre skoordynowanie działań obu
służb. To szczególnie ważne w obliczu nowych problemów i poszerzających się uprawnień
oraz zadań samorządów terytorialnych.
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STAN ETATOWY

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku w Straży Miejskiej było zatrudnionych 67 osób:

1) komendant

1

2) zastępca komendanta

1

3) naczelnik

0

4) zastępca naczelnika

0

5) kierownik

3

6) zastępca kierownika

0

7) starszy inspektor

19

8) inspektor

8

9) młodszy inspektor

5

10) starszy specjalista

0

11) specjalista

0

12) młodszy specjalista

1

13) starszy strażnik

4

14) strażnik

3

15) młodszy strażnik

12

16) aplikant

6

razem strażnicy (wymienieni w pkt 1-16)
17) pracownicy administracyjni
liczba etatów ogółem

63
4
67

WYPOSAŻENIE
Straż Miejska na dzień 31 grudnia 2011 r. dysponowała:
 7 samochodami i 2 skuterami, które są na bieżąco eksploatowane w typowej służbie
patrolowej, w każdych warunkach atmosferycznych. Są wśród nich pojazdy 2, 6-cio
i ponad 10-letnie, a że stopień ich zużycia jest znacznie większy niż w warunkach, w
jakich zwykle są używane pojazdy, z tego powodu często zachodzi potrzeba ich
konserwacji i napraw,
 środkami radiowej łączności bezprzewodowej,
 sprzętem komputerowym, 3 aparatami fotograficznymi,
 na wyposażeniu każdy funkcjonariusz posiada środki przymusu bezpośredniego
tj. pałkę wielofunkcyjną typu Tonfa, ręczny miotacz gazowy, kajdanki.
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DZIAŁALNOŚĆ STRAŻY MIEJSKIEJ
W celu skutecznego oddziaływania w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
obszar miasta Rzeszowa podzielony jest na 29 rejonów służbowych, które przydzielone
zostały strażnikom rejonowym, działającym na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku
publicznego w przydzielonych rejonach służbowych, współpracującym z Radami osiedlowymi
i innymi instytucjami społecznymi oraz mieszkańcami.
Podobnie jak w ubiegłym roku Straż Miejska w 2011 r. podjęła ponad 13 tysięcy
interwencji. Oprócz 4732 interwencji zgłoszonych telefonicznie do dyżurnego Straży
Miejskiej, podczas patrolowania strażnicy przyjęli bardzo dużo zgłoszeń dotyczących
drobnych incydentów, które były załatwiane na miejscu, natychmiast i ostatecznie.
Były to interwencje od mieszkańców, skarżących się najczęściej na parkowanie pojazdów
w ciągach pieszych uniemożliwiających przejście, zastawianie wjazdów i wyjazdów z posesji,
niestosowanie się do znaków na drogach publicznych, a w szczególności na osiedlach
mieszkaniowych.
Bardzo częstą przyczyną podejmowania przez nas interwencji było nieprawidłowe
przejeżdżanie przez przejścia dla pieszych, jazda wzdłuż po chodnikach i brak poszanowania
norm prawnych, czego przejawem jest nagminne lekceważenie sygnałów i znaków drogowych
oraz brak wyobraźni kierujących, co stwarza zagrożenia w ruchu drogowym. Potwierdzeniem
tego było 1986 ujawnionych wykroczeń przeciwko porządkowi w komunikacji zakończonych
postępowaniem mandatowym a także skierowaniem 39 wniosków o ukaranie do Sądu
przeciwko kierującym pojazdami mechanicznymi. Na parking strzeżony usuniętych zostało 51
pojazdów zaparkowanych w sposób stwarzający zagrożenie w ruchu drogowym lub
utrudniających ruch innych pojazdów.

Wykonując

nasze

zadania

stawialiśmy

przede

wszystkim na

oddziaływanie

wychowawcze stosując 8179 pouczeń, 250 poleceń pisemnych oraz wystąpienia do
mieszkańców i instytucji celem poprawy porządku publicznego.
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Na całokształt pracy Straży Miejskiej ma wpływ suma dokonań poszczególnych
strażników wykonujących, na co dzień zadania wynikające z ustaw i aktów prawa
miejscowego. Od ich zaangażowania i prawidłowej realizacji zadań zależy opinia o straży
miejskiej, do czego przywiązujemy bardzo dużą wagę.

W okresie sprawozdawczym strażnicy przeprowadzili 25325 kontroli nieruchomości
mając na uwadze utrzymanie należytego stanu sanitarno - porządkowego, udokumentowania
wywozu nieczystości poprzez zawieranie umów, zwalczanie śliskości i gołoledzi w okresie
wystąpienia opadów śniegu, wykaszania traw i porządkowania posesji wydając w tym zakresie
wiele poleceń pisemnych.

Mając na uwadze najważniejszy obszar zainteresowania Straży Miejskiej czyli
przestrzeganie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jak również
przepisów zawartych w Uchwale Rady Miasta Rzeszowa w sprawie uchwalenia Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Rzeszowa, Straż Miejska podejmowała
takie działania jak:

- w zakresie wyposażenia nieruchomości w urządzenia służące do gromadzenia odpadów
komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rzeszowie podczas obchodów
przydzielonego im rejonu kontrolowali, czy właściciele budynków są w stanie
udokumentować wywóz produkowanych przez nich odpadów poprzez okazanie ważnej
umowy w firmą odbierającą śmieci lub faktur. Takich kontroli przeprowadziliśmy w 2011
roku 2363. Osoby nie będące w stanie udokumentować pozbywania się w sposób legalny
nieczystości otrzymywały stosowne polecenia pisemne i ponownie kontrolowane
w określonym czasie.

- kontrolowaliśmy i egzekwowaliśmy należyte utrzymywanie czystości i porządku w obrębie
nieruchomości przez firmy, lokale użyteczności publicznej, sklepy – w tym również
wielkopowierzchniowe oraz stacje paliw,
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Naszej kontroli nie unikały również tereny kolejowe. Pilnowaliśmy aby były one regularnie
sprzątane i koszone trawy.

Kontrole wykonywania przez właścicieli obowiązku w tym zakresie odbywała się w
różnych formach. Najczęściej stosowaną była kontrola prowadzona w obecności właściciela,
niejednokrotnie kończąca się wystawieniem polecenia uporządkowania posesji w określonym
terminie, następnie sprawdzenie wykonania polecenia, a w przypadku zaniechania przez
właściciela swoich obowiązków ukaraniem go grzywną w postępowaniu mandatowym bądź
też skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu. W większości przypadków wystarczały środki
wychowawcze w postaci pouczeń czy rozmów profilaktycznych. Do osób, z którymi był
utrudniony kontakt zwracaliśmy się pisemnie lub wystawialiśmy wezwania do stawiennictwa
w komendzie Straży Miejskiej.

W zakresie bezpieczeństwa na drogach zimą, funkcjonariusze Straży Miejskiej byli
zobowiązani do systematycznych kontroli posesji, parkingów i chodników pod kątem
odśnieżania i zapobiegania śliskości pośniegowej, oraz zwrócenia szczególnej uwagi na
występujące sople i nawisy śnieżne na budynkach, zagrażające bezpieczeństwu przechodniów.

Doprowadzaliśmy do likwidacji stwierdzonych „dzikich” wysypisk śmieci.
W większości przypadków na terenach terytorialnie niedawno dołączonych do Rzeszowa,

W rejonach prowadzonych na terenie miasta budów na bieżąco kontrolowaliśmy
przestrzeganie obowiązku mycia kół pojazdów wyjeżdżających z terenu budowy na ulice,
konsekwentnie pilnując czyszczenia na bieżąco ulic z błota nawiezionego przez wyjeżdżające
z budowy pojazdy.

Spowodowaliśmy usunięcie 21 wraków samochodowych z terenu miasta Rzeszowa,
szpecących swoim wyglądem miasto a co najważniejsze często powodujących zagrożenie dla
dzieci bawiących się w ich pobliżu.
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Wydawaliśmy na bieżąco polecenia usunięcia graffiti zauważonych na ścianach budynków,
stacjach trafo, skrzynkach telekomunikacyjnych i energetycznych.

Likwidowaliśmy ogłoszenia rozklejane w miejscach niedozwolonych – naklejający
ulotki i reklamy na drzewach i latarniach byli przez nas ustalani, następnie zobowiązywani do
usunięcia ulotek, w 10 przypadkach ukarani zostali mandatami karnymi,

We współpracy z MZDiZ kontrolowaliśmy stan reklam umieszczonych na terenie
miasta pod kątem ich legalności i estetyki, doprowadzając w uzasadnionych przypadkach do
ich usunięcia.

Dbając o estetyczny wygląd obiektów budowlanych, ze szczególnym zwróceniem
uwagi na stan elewacji i urządzeń zewnętrznych, wystosowaliśmy wiele pism do ich
właścicieli prosząc o odnowienie elewacji budynków. Zaowocowało to zauważalną poprawą
estetyki naszego Miasta.

Egzekwowaliśmy wywiązywanie się osób posiadających psy z obowiązku ich
szczepienia, sprzątania po nich trawników, ale przede wszystkim wyprowadzania psów na
smyczy i w kagańcu. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci, w klasach 1-3 szkół
podstawowych prowadzone były również pogadanki połączone z prezentacją filmu na temat
sposobów zachowania się w kontaktach ze zwierzętami a w szczególności obrony przed
atakiem psa.

W związku z Ustawą o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu
i wyrobów tytoniowych oraz Uchwałą Rady Miasta dotyczącą wyznaczenia strefy wolnej od
dymu tytoniowego w miejskich parkach oraz na przystankach komunikacji publicznej,
ujawniliśmy 543 przypadki palenia tytoniu, przy czym 163 osoby zostały ukarane mandatami
karnymi a 380 osób pouczono o zakazie palenia w tych miejscach.
Dużą wagę przywiązywaliśmy do zapobiegania niszczenia urządzeń komunalnych,
a przede wszystkim zieleni miejskiej dewastowanej przez parkowanie na niej pojazdów.
W tych przypadkach 823 razy zastosowaliśmy urządzenia blokujące koła pojazdów.
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Ważną sprawą była i nadal pozostaje dla nas bieżąca współpraca z Radami
Osiedlowymi. Współpraca ta jest ukierunkowana na systematyczne rozwiązywanie problemów
mieszkańców poszczególnych osiedli oraz na synchronizacje naszych działań w terenie w taki
sposób, aby były zgodne z oczekiwaniami społecznymi, dlatego też strażnicy stosownie do
usytuowania ich rejonów służbowych zostali zobowiązani do udziału w posiedzeniach Rad
Osiedlowych. Ogółem strażnicy rejonowi uczestniczyli w 123 spotkaniach z Radami
Osiedlowymi i mieszkańcami.

W ramach swoich działań Straż Miejska prowadzi systematycznie kontrole
przestrzegania

przepisów

ustawy

o

wychowaniu

w

trzeźwości

i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi oraz uchwały Rady Miasta w sprawie zakazu spożywania alkoholu w
miejscach publicznych. Działania te obejmują kontrole placówek detalicznych pod względem
sprzedaży i podawania alkoholu osobom do lat 18-stu oraz osobom, których zachowanie
wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości. Realizując te zadania doprowadziliśmy 14
osoby nietrzeźwe do Izby Wytrzeźwień mimo, że nie posiadamy do tego specjalnie
przystosowanego samochodu. 44 osoby zostały ukarane mandatami karnymi za spożywanie
alkoholu w miejscach zabronionych a kolejnych 239 pouczono o takim zakazie.

W ramach współpracy z Rzeszowskim Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta
w zakresie pomocy osobom bezdomnym Straż Miejska posiadając wykaz miejsc, w których
przebywają bezdomni monitoruje te miejsca pomagając im w dotarciu do schroniska,
w okresie zimowym miejsca te są odwiedzane przez strażników nawet kilkakrotnie w ciągu
dnia. W przypadkach, gdy osoby bezdomne nie wyrażały zgody na przewiezienie jej do
schroniska, strażnicy dowozili im ciepłe pożywienie i napoje oraz informowali o lokalizacji
koksowników umożliwiających zagrzanie się podczas mrozów.

Straż Miejska prowadziła intensywne kontrole na rzeszowskich bazarach przy ulicach
Targowej, Moniuszki i Dołowej oraz Giełdy Samochodowej na osiedlu Załęże, dbając
o porządek i bezpieczeństwo sprzedających i kupujących. Prowadziliśmy działania w celu nie
dopuszczania do handlu w miejscach do tego nie przeznaczonych.
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Straż Miejska jest zobowiązana do informowania kompetentnych służb o stwierdzonych
nieprawidłowościach, dlatego do właściwych wydziałów Urzędu Miasta oraz jednostek
organizacyjnych przekazaliśmy 268 informacji w sprawach dotyczących oznakowania dróg,
uszkodzenia

nawierzchni,

zabezpieczenia

studzienek

kanalizacyjnych

i burzowych,

ciepłowniczych, awarii sygnalizacji świetlnej, uporządkowania terenów miejskich. Oprócz
tego funkcjonariusze straży wielokrotnie asystowali przy czynnościach urzędowych
prowadzonych przez organy i instytucje działające na terenie miasta, między innymi przy
czynnościach lokalowych, sanitarno porządkowych, przeciwpożarowych, meldunkowych,
kontroli punktów sprzedaży alkoholu.

W ramach opracowanego przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego dla
Miasta Rzeszowa programu pt.: „Przyjazne środowisko lokalne na terenie miasta Rzeszowa”,
mającego na celu m.in. stworzenie bezpiecznego i przyjaznego dla człowieka otoczenia, które
nie będzie rodziło dla niego żadnych zagrożeń, dokonano przeglądu infrastruktury technicznej
na osiedlu mieszkaniowym Spółdzielni Mieszkaniowej Energetyk, Spółdzielni Mieszkaniowej
Nowe Miasto oraz osiedlu Baranówka. Przeglądy kończyły się sporządzeniem wniosków do
administratorów

kontrolowanych

terenów

o usunięcie

ewentualnych

stwierdzonych

nieprawidłowości.

Wbrew opinii niektórych mieszkańców, Straż Miejska zajmuje się nie tylko
wypisywaniem mandatów i zakładaniem blokad na źle zaparkowane samochody. Głównym
celem jej działań jest ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych np. podczas
zgromadzeń i imprez masowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Rzeszowie jak co roku
biorą aktywny udział w zabezpieczaniu akcji „Znicz” wskazując kierowcom odwiedzającym
swoich bliskich na cmentarzach miejsce do zaparkowania pojazdów oraz zapewniając płynny
ruch na przycmentarnych parkingach, co jest od lat bardzo pozytywnie postrzegane przez ogół
kierowców. W 2011 roku do zabezpieczeń imprez masowych Straż Miejska wystawiła do
służby 345 funkcjonariuszy.
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Całokształt pracy Straży Miejskiej, wszystkie jej elementy, dokonania, osiągnięte przez nas
w okresie sprawozdawczym wyniki pracy przedstawimy poniżej w tabelach.

Zestawienie działań prewencyjnych w 2011 r.
rodzaj działań
nieruchomości
Kontrole

z udziałem Urzędu Miasta, Straży Pożarnej, PIH, Sanepid, Urząd
Miar, MZDiZ i innych

Wspólne patrole z Policją

ilość
25325
257
51

Spotkania z Radami Osiedli i mieszkańcami osiedli

123

Polecenia pisemne

250

Pouczenia wydane sprawcom wykroczeń
Konwojowano osób do Izby Wytrzeźwień
Założono blokad
Sporządzone
karty MRD
(punkty karne)

Rozporządzenie MSWiA z dnia 14 stycznia 2000 r. (Dz.U.Nr 5,
z dn. 28 stycznia 2000 r.) w sprawie usuwania pojazdów
i blokowania ich kół
Rozporządzenie MSWiA z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie
postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu
drogowego. (Dz.U.Nr 52, poz.329)

Informacje przekazane do Urzędu Miasta i innych Jednostek
Wylegitymowano osób w związku z czynnościami służbowymi

8179
14
823

1876
268
10025

Usunięto wraków pojazdów

21

Usunięto pojazdów parkujących w miejscach zabronionych

51

Ilość służb funkcjonariuszy zabezpieczających imprezy masowe w 2011 r.
Ilość wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego sporządzona w 2011 r.
Zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego
zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem
konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości
pieniężnych na potrzeby gminy
ochrona obiektów
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Zestawienie nałożonych mandatów karnych w rozbiciu na rodzaj wykroczenia.
wykroczenie dotyczyło
brak (podczas kontroli) dokumentów wymaganych do
prowadzenie pojazdu
nie stosowanie się do znaku „droga dla pieszych”
prowadzenie handlu w miejscach niedozwolonych
nie stosowanie się do znaku „zakaz zatrzymywania”
nie stosowanie się do innych znaków i sygnałów drogowych
wywołanie zgorszenia
nieuporządkowany teren posesji, nie odśnieżenie chodnika
niszczenie zieleni
palenie papierosów w miejscach zabronionych
parkowanie na zieleni miejskiej
parkowanie w miejscach dla niepełnosprawnych
plakaty, afisze i ulotki umieszczane w miejscach zabronionych
podrzucanie śmieci, brak pojemników na odpady
inne wykroczenia w ruchu drogowym
spalanie odpadów na powierzchni ziemi
spożywanie alkoholu w miejscach publicznych
przechodzenie przez jezdnię w miejscu zabronionym,
chodzenie po torowisku
trzymanie psa bez smyczy, kagańca,
nie uprzątnięcie psich odchodów
utrudnianie ruchu – zastawianie bram, wyjazdów, blokowanie
skrzyżowań itp.
utrudnianie ruchu pieszym – blokowanie chodnika, przejść dla
pieszych
zanieczyszczanie drogi, chodnika
uchylanie się od obowiązku oczyszczenia ulicy z błota (budowy)
zaśmiecanie miejsc publicznych
Łącznie nałożono mandatów:
Porównanie ilości nałożonych
mandatów karnych w 2010 i 2011
3000

ilość

kwota

8

900

976
13
478
142
1
11
7
163
650
4
10
8
7
3
44

54580
875
47700
14050
50
1150
350
7980
34170
2000
1200
1100
1100
250
4050

16

710

13
11

950
550

137

14600

198

19850

20

1550

2430
31
2951 212145

Porównanie kwot nałożonych
mandatów karnych w 2010 i 2011
220000

2951

2800

200000

212145

2600

180000
2400

2528

180920
160000

2200

140000

2000
Rok 2010

Rok 2011
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Zestawienie działań prewencyjnych w odniesieniu do aktów prawnych.

Lp

1

2
3
4
5

6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Kodeks wykroczeń
a) wykroczenia przeciwko porządkowi i
spokojowi publicznemu
b) wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym
i społecznym
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
c)
osób i mienia
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i
d)
porządkowi w komunikacji
e) wykroczenia przeciwko osobie
f) wykroczenia przeciwko zdrowiu
g) wykroczenia przeciwko mieniu
wykroczenia przeciwko interesom
h)
konsumentów
wykroczenia przeciwko obyczajności
i)
publicznej
wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku
j)
publicznego
k) szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe
ustawa o ewidencji ludności i dowodach
osobistych
przepisy wprowadzające Kodeks pracy
ustawa o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
ustawa o ochronie zdrowia przed
następstwami używania tytoniu i wyrobów
tytoniowych
ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin,
rad powiatów i sejmików województw
ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu
Rzec zypospolitej Polskiej i do Senatu
Rzec zypospolitej Polskiej
ustawa o odpadach
ustawa Prawo o miarach
ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
ustawa o ochronie przyrody
ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji
ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i
elektronicznym
akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

Ogółem
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Pouczenie,
zwrócenie uwagi,
ostrzeżenie lub
zastosowanie
innego środka
oddziaływania
wychowawczego

Mandat

Wnios
ek do
Sądu

Razem

liczba

kwota

1381

10

1200

0

1391

10

0

0

0

10

445

13

950

0

458

4361

1986

157040

39

6386

18
399
7

0
11
0

0
1150
0

0
5
0

18
415
7

3

0

0

0

3

28

1

50

0

29

351

693

37750

4

1048

5

0

0

1

6

2

0

0

0

2

0

0

0

0

0

239

44

4050

3

286

380

163

7980

2

545

699

3

300

4

706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4
0

3
0

250
0

0
0

7
0

4

0

0

0

4

1

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

96

24

1425

2

122

8433

2951

212145

60

11444
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Cele działań Straży Miejskiej w 2012 r.

-

stanowcze i konsekwentne działania Straży Miejskiej przy współpracy z Policją
i mieszkańcami,

-

kontrole miejsc zagrożonych,

-

systematyczne monitorowanie zagrożeń we współpracy z Radami Osiedlowymi
i środowiskami lokalnymi,

-

intensywne kontrole terenu miasta,

-

systematyczne akcje przeciw konkretnym grupom osób zagrażających bezpieczeństwu
i porządkowi publicznemu,

-

ustalanie stref zagrożenia we współpracy z Policją przy ustaleniu kryteriów takich jak
rodzaj zagrożeń, nasilenie zagrożeń, odczucia mieszkańców,

-

aktywne zwalczanie zjawisk patologicznych w mieście,

-

ograniczanie działalności agresywnych grup w mieście,

-

zapobieganie powstawania zagrożeń,

-

ujawnianie sprawców niszczenia elewacji budynków (graffiti)

Do ważnych zadań w 2012 r. będzie należało utrzymanie porządku w mieście,
zapewnienie przestrzegania norm prawnych poprzez utrzymanie porządku w miejscach
publicznych, egzekwowanie tego od mieszkańców osób fizycznych i prawnych, kontrola
prawidłowego prowadzenia działalności publicznej przez różne podmioty.

Szczególnym zadaniem Straży Miejskiej będzie kontrola utrzymania czystości
i porządku w mieście, dbanie o estetykę miasta poprzez:
- eliminowanie „dzikich” wysypisk, nieprawidłowego gromadzenia i usuwania odpadów,
- egzekwowanie usuwania wraków,
- przeciwdziałanie niewłaściwemu postępowaniu właścicieli zwierząt,
- kontrola zezwoleń i warunki sanitarne w punktach sprzedaży stałych i przenośnych na
targowiskach miejskich,
- egzekwowanie od właścicieli nieruchomości utrzymywania estetyki elewacji budynków,
- dyscyplinowanie osób umieszczających plakaty i ogłoszenia w miejscach do tego nie
przeznaczonych,
- kontrola

przestrzegania

przepisów

dotyczących

ograniczenia

sprzedaży

alkoholu

i papierosów nieletnim,
Sprawozdanie Straży Miejskiej w Rzeszowie z działalności w 2011 roku.
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- kontrola bezpieczeństwa wokół lokali gastronomicznych, rozrywkowych,
- kontrola i zabezpieczenie imprez masowych organizowanych przez Prezydenta Miasta
Rzeszowa,
- kontrola stanu nawierzchni ulic i chodników,
- kontrola terenów zielonych pod kątem wykaszania traw.

Zamierzenia te będziemy starali się osiągnąć poprzez doskonalenie metod działania,
słuchając opinii mieszkańców, co im najbardziej przeszkadza, czym należałoby jeszcze się
zająć w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców jak również estetyki naszego miasta.

Jestem przekonany, że w tych staraniach będę mógł liczyć zawsze na Państwa pomoc,
poparcie

oraz

wskazówki

odnośnie

lepszego

wykorzystania

strażników

miejskich

w osiągnięciu zamierzonego celu.
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