INFORMACJA
z realizacji zadań Straży Miejskiej we Włocławku w zakresie
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Włocławek
w 2014 roku wraz z kierunkami działań planowanymi na rok 2015
Straż Miejska we Włocławku działa w oparciu o ustawę o strażach gminnych
z dnia 29 sierpnia 1997 roku

(DZ. U. Nr 123 poz. 779 z 1997 r., z póź. zm.)

oraz uchwałę Nr 91 / XI / 2007 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2007 roku
w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej we Włocławku. Powyższa ustawa o strażach
gminnych stanowi, że Straż pełniąc służebną rolę wobec społeczności lokalnej wykonuje
zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa
miejscowego. Straż Miejska we Włocławku przyjęła na rok 2014 za priorytetowe następujące
cele strategiczne:
1. Poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta,
w szczególności poprzez zwalczanie wykroczeń popełnianych przez osoby
po spożyciu alkoholu,
2. Poprawa stanu sanitarnego i estetyki terenów miejskich i prywatnych poprzez
egzekwowanie
a

także

obowiązków

skuteczne

porządkowych

ściganie

sprawców

od

właścicieli

zaśmiecania

i

nieruchomości,
zanieczyszczania

miejsc publicznych,
3. Zwalczanie aktów wandalizmu i skuteczne ściganie sprawców wykroczeń
przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Powyższe priorytety zostały wyznaczone w oparciu o analizę struktury zgłoszeń
napływających do dyżurnego Straży Miejskiej we Włocławku oraz w oparciu o sygnały
mieszkańców docierające innymi drogami – emaile, osobiste spotkania komendanta i jego
zastępcy z mieszkańcami podczas przyjęć interesantów, interpelacje radnych, wypowiedzi
mieszkańców w lokalnych mediach etc. Przyjęcie takich mierników pozwala koncentrować
siły i środki Straży Miejskiej na realizację rzeczywistych problemów społeczności lokalnej
w

zakresie

porządku

publicznego,

poprzez

zwalczanie

najbardziej

uciążliwych

dla mieszkańców naruszeń prawa.
Analiza struktury napływających od mieszkańców oraz osób przebywających
na terenie miasta Włocławek zgłoszeń jest istotnym nośnikiem informacji o oczekiwaniach
wobec Straży Miejskiej.
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W sumie w zeszłym roku do straży miejskiej różnymi kanałami komunikacji
wpłynęło 9 301 zgłoszeń, które stały się przedmiotem interwencji i czynności
podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.
Zgłoszenia telefoniczne
do dyżurnego straży

Zgłoszenie przekazane
dyżurnemu przez
operatorów monitoringu
wizyjnego

Zgłoszenia pisemne,
które wpłynęły od
mieszkańców do
Komendanta straży

Ogólna liczba
interwencji

7 767

1 256

278

9 301

Szczegółową strukturę interwencji zgłaszanych do Dyżurnego Straży Miejskiej
we Włocławku w 2014 roku na numer alarmowy 986 prezentuje poniższa tabela:
Ilość zgłoszeń
2013
2014
1 437
1 524

Kategoria zgłoszeń

Lp
1.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

2.

Wykroczenia przeciwko ustawie o wychowaniu w trzeźwości

3.

573

640

Wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

1 388

1 270

4.

Wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

1 247

1 126

5.

Wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

315

269

6.

Wykroczenia przeciwko ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
wykroczenia z art. 117 KW (przepisy porządkowe)

572

411

7.

Niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt

237

247

8.

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

47

35

9.

Inne zgłoszenia

1 931

2 245

7 747

7 767

10. Razem

Dokonując oceny struktury zgłoszeń napływających od mieszkańców miasta
do dyżurnego Straży Miejskiej należy podkreślić, że znaczna ich część dotyczy
tzw. wykroczeń komunikacyjnych. Ta tendencja utrzymuje się od szeregu

lat.

Mieszkańcy uskarżają się na kierujących pojazdami, którzy naruszając przepisy ustawy
Prawo o ruchu drogowym pogarszają bezpieczeństwo i porządek na drogach publicznych,
w Strefach Zamieszkania i Strefach Ruchu na terenie miasta. Pozostałe zgłoszenia mieszczą
się w zakresie szeroko rozumianego ładu i porządku publicznego oraz czystości i estetyki
miejsc publicznych. Warto również podkreślić wzrastającą liczbę zgłoszeń

z pozycji

„inne zgłoszenia”. W tej kategorii mieszczą się m.in. takie sprawy, które nie zawsze
wyczerpują znamiona czynu zabronionego ale są istotnymi problemami zgłaszających osób.
Dotyczyły one chociażby rannych zwierząt (dzikich i domowych), zwierząt pozostawionych
bez

opieki,

różnego

rodzaju

awarii

infrastruktury miejskiej,

2

połamanych

drzew

i tym podobnych zdarzeń. Wzrasta również liczba spraw z którymi mieszkańcy nie wiedząc
gdzie zadzwonić radzą się dyżurnego Straży Miejskiej.
Pisemne zgłoszenia mieszkańców przekazywane listownie lub na pocztę
elektroniczną do Komendanta Straży Miejskiej dotyczyły najczęściej spraw uciążliwych
dla mieszkańców, lecz nie wymagających natychmiastowej interwencji.
Ich strukturę przedstawia poniższa tabela:
Lp.

Rodzaj sprawy

Liczba spraw

1.

Prośba o wzmożenie patroli na wskazanym przez zgłaszającego terenie

89

2.

Sprawy porządkowe - nieporządki, dzikie wysypiska, brak utrzymania zimowego
etc.

55

3.

Inne – np. wnioski o kontrole przewoźników, nieruchomości, podłączenia do
kanalizacji

51

4.

Zakłócanie spokoju i porządku w okolicach sklepów sprzedających alkohol

23

5.

Nieprawidłowe parkowanie – najczęściej blokowanie wjazdu i wyjazdy z posesji

17

6.

Wraki pojazdów samochodowych

14

7.

Wnioski o udzielenie asysty przy wejściu do mieszkania (awarie)

14

8.

Bezpańskie i agresywne psy lub niewłaściwe utrzymywanie zwierząt

10

9.

Wnioski o spowodowanie wycinki drzew (na terenach miejskich) stanowiących zagrożenie

5

Suma

278

Oprócz zgłoszeń od mieszkańców miasta strażnicy miejscy realizowali również
zgłoszenia o wykroczeniach i innych nieprawidłowościach, które zostały ujawnione
przez pracowników obsługi monitoringu wizyjnego miasta Włocławek.
W roku 2014 operatorzy monitoringu wizyjnego miasta ujawnili 1 256
nieprawidłowości.
Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Lp

Liczba zgłoszeń
2013

1.

2014

Kodeks wykroczeń
a) wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

45

39

b) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osob i mienia

18

8

454

194

6

2

262

330

25

12

542

489

2

0

120

182

1 474

1 256

c) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
d) wykroczenia przeciwko mieniu
e) wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej
f) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego
2.

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

3.

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

4.

Inne zgłoszenia
Ogółem

3

2014 rok był kolejnym rokiem spadku ujawnionych przez operatorów monitoringu
wizyjnego zdarzeń. Jest to efekt pozytywnego oddziaływania systemu monitoringu wizyjnego
na poprawę ładu i porządku publicznego na monitorowanym terenie. Pozytywne zmiany
mające charakter faktyczny a nie tylko statystyczny potwierdzają służby patrolowe.
Również pracownicy obsługi monitoringu miasta informują, że coraz trudniej ujawnić ten
rodzaj zdarzeń, który narusza porządek publiczny i obniża poczucie bezpieczeństwa wśród
mieszkańców. Spadek zatem statystyki ujawnialności zdarzeń ma swoją przyczynę w tym co
było najbardziej oczekiwane przed podjęciem decyzji o rozbudowie monitoringu wizyjnego o
nowe punkty kamerowe. Znajduje to swoje odzwierciedlenie również w strukturze danych
statystycznych. Zauważalne są spadki ujawnień zdarzeń naruszających spokój i porządek
publiczny zaś wzrost jest tylko w przypadku innych zgłoszeń.
Powyższa statystyka przedstawiona w oparciu o rozdziały kodeksu wykroczeń
nie oddaje w pełni obrazu użyteczności monitoringu wizyjnego w zakresie ujawniania
najbardziej społecznie niekorzystnych zdarzeń. Warto podkreślić, że znaczna część
ujawnionych czynów z zakresu wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
dotyczyła bójek i awantur do których dochodziło w terenie monitorowanym. Ujawniano także
liczne niszczenia urządzeń użytku publicznego takich chociażby jak: kosze, ławki, znaki
drogowe, elewacje. Czyny te były kwalifikowane w zależności od znamion w rozdziałach
dotyczących wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego, przeciwko mieniu a
nawet wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi

w komunikacji (niszczenie,

usuwanie znaków drogowych art. 85 kodeksu wykroczeń). Należy również wyjaśnić,
że w kategorii inne zgłoszenia operatorzy monitoringu ujawniali i zgłaszali dyżurnemu
m.in. awarie infrastruktury komunalnej (kanalizacyjne, energetyczne etc.), które mogłyby
mieć negatywny wpływ na jakość życia społecznego a czasem nawet na bezpieczeństwo
przechodniów.

Ujawniane

zapisy

z

monitoringu

wizyjnego

były

wielokrotnie

wykorzystywane jako materiały dowodowe w prowadzonych przez Komendę Miejską Policji
postępowaniach w związku z ujawnionymi przestępstwami.
Strażnicy

miejscy

patrolując

teren

miasta

podjęli

również

3 653

(na 7 426 zastosowanych wszystkich środków prawnych) interwencje z własnej
inicjatywy ujawniając różnego rodzaju wykroczenia. Należy podkreślić, liczba ta wyraża
wyłącznie czynności własne strażników zakończone jednym z trzech możliwych środków
prawnych

tj. pouczeniem, mandatem karnym lub wnioskiem o ukaranie do sądu.

Nie do policzenia są drobne lecz społecznie użyteczne i prewencyjnie uzasadnione
działania strażników polegające na stosowaniu środków oddziaływania wychowawczego
w postaci zwróceniu uwagi bądź ostrzeżenia. Taki środek przewiduje art. 41 kodeksu
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wykroczeń. Stosując ten środek strażnik miejski nie legitymuje osoby i nie ewidencjonuje
tych czynności. Brak jest zatem możliwości pozyskania informacji ile takich
oddziaływań

zastosowano.

Rozporządzenie

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji z dnia 12 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez
straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży nie
nakłada na straże obowiązku ewidencjonowania innych niż podstawowe środków
prawnych.
Realizując zgłoszenia mieszkańców i pracowników monitoringu wizyjnego miasta
oraz podejmując czynności w oparciu o własną aktywność strażnicy Straży Miejskiej
we Włocławku zastosowali 7 426 środków prawnych w postaci pouczeń, mandatów karnych
i kierowanych wniosków o ukaranie do sądu.
Zastosowane środki prawne
2013
2014
11 080
7 426

Ilość

Zgłoszenia od mieszkańców do dyż. SM
2013
2014
7 747
7 767

zastosowanych

środków

spadła

w

relacji

Zgłoszenia z monitoringu
2013
2014
1 474
1 256

do

ubiegłego

roku.

Spowodowane to jest realną poprawą sytuacji w niektórych rejonach miasta,
gdzie dotychczas dochodziło do większej liczby wykroczeń. Sformułowania rejon miasta
nie można jednak utożsamiać z konkretnymi dzielnicami miasta. Wniosek o spadku
wykroczeń dotyczy miejsc w stawianych strażnikom zadaniach dotyczących tzw.
miejsc zagrożonych – np. okolice ulicy 3-go Maja i ulic przyległych, Bulwary itp.
Straż Miejska nie prowadziła i nie prowadzi zestawień podejmowanych środków
prawnych w oparciu o dzielnice miasta. Środki prawne są jedynie ewidencjonowane,
zgodnie z wymogami prawnymi w oparciu o odpowiedzi na pytania: kto, gdzie (ulica),
kiedy, co. Obecnie funkcjonujący w Straży Miejskiej system elektronicznej ewidencji
zdarzeń nie posiada technicznej opcjonalności pozwalającej na przetworzenie danych
cząstkowych na takie dane ogólne, które pozwoliłyby dokonać wnioskowanego
zestawienia. Wniosek o spadku liczby ujawnionych wykroczeń zarówno przez
strażników miejskich

jak i operatorów monitoringu wizyjnego oprzeć możemy

wyłącznie na ogólnej liczbie podejmowanych czynności i zastosowanych środków
prawnych, co zostało przedstawione w sprawozdaniu z porównaniem do roku 2013 oraz
na ocenach strażników pracujących w rejonach służbowych na terenie miasta.
Intensyfikacja dotychczasowych działań kontrolnych

i wyciągane konsekwencje,

przewidziane przepisami prawa, są zauważalne nie tylko w prezentowanej statystyce,
ale również przez patrolujących teren miasta strażników miejskich. Znaczna część zdarzeń nie
wymagała podejmowania działań restrykcyjnych i czynności kończone były choćby poprzez
zwrócenie uwagi osobom popełniającym drobne wykroczenia.
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Pouczenia
2013
8 778

2014
5 558

Zastosowane środki prawne
Mandaty karne
2013
2014
1 599
1 454

Wnioski o ukaranie
2013
2014
535
414

Porównując strukturę zastosowanych przez strażników miejskich środków prawnych należy
wskazać, że nastąpił zauważalny spadek zarówno środków typowo represyjnych
jak i środków oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Statystyka wskazuje,
że włocławscy strażnicy miejscy nadal zdecydowanie częściej pouczali mieszkańców,
rzadziej zaś nakładali mandaty karne. W sposób wizualny odzwierciedla to poniższy wykres.
6000
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mandaty karne

wnioski o ukaranie

Wskazane dane statystyczne zaprzeczają społecznym stereotypom o restrykcyjności Straży
Miejskiej we Włocławku. Włocławscy strażnicy przede wszystkim pouczają, zaś karzą za
wykroczenia o wyższej społecznej szkodliwości lub w przypadkach kiedy sprawca był już
pouczany albo karany za podobne wykroczenie.
Warto podkreślić, że taka struktura stosowanych środków prawnych, nastawiona
raczej na oddziaływania wychowawcze, o którym wspomina art. 41 kodeksu wykroczeń
nie jest właściwa wszystkim strażom gminnym i miejskim w Polsce, co ilustruje poniższy
wykres. We Włocławku strażnicy kierują się zasadą skuteczności działań, która nie zawsze
leży w represyjności. W przypadku drobnych wykroczeń o mniejszym ładunku społecznej
szkodliwości, przy jednoczesnym założeniu, że sprawca nie był wcześniej pouczany preferuje
się środki pozakarne, czyli środki oddziaływania wychowawczego. Działania strażników mają
służyć zapobieganiu popełniania czynów zabronionych.
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Pozytywnie o strukturze podejmowanych przez strażników środków prawnych
świadczy również to, że działania straży w zakresie wykroczeń komunikacyjnych to
zaledwie 33,77% wszystkich podejmowanych działań.
1,73%

3,11%

0,43% 0,40%

bezpieczeostwo porządek w
komunikacji
wychowanie w trzeźwosci

0,14%

5,09%

urządzania użytku publicznego

obyczajnośd publiczna

8,10%

33,77%
porządek spokój publiczny

9,33%

czystośc i porządek
bezpieczeostwo osób i mienia

9,61%

przepisy antytytoniowe
przeciwko zdrowiu
28,25%

ochrona zdrowia zwierząt
pozostałe

* Kategoria „pozostałe” dotyczy wykroczeń których liczba jest znikoma w stosunku do ogólnej liczby ujawnionych
wykroczeń – wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym; wykroczenia przeciwko
osobie; szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe.

Biorąc pod uwagę poszczególne kategorie wykroczeń działalność Straży Miejskiej
we Włocławku kształtowała się w roku 2014 następująco:
I
Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych
Omawiane wykroczenia dotyczyły głównie czynów polegających na zakłócaniu
spokoju i porządku w miejscach publicznych, spoczynku nocnego oraz spożywania alkoholu
w miejscach objętych zakazem a także wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej.
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Ten rodzaj wykroczeń jest w odczuciu społecznym jednym z najbardziej uciążliwych.
Dotyczy on szeroko rozumianego porządku publicznego i ma znaczący wpływ na poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców.
Szczegółowe dane dotyczące liczby stwierdzonych wykroczeń i stosowanych środków
prawnych przedstawia poniższa tabela:

Lp

Pouczenia

Rodzaje wykroczeń

2013
1.

2.
3.

Wykroczenia przeciwko
porządkowi i spokojowi
publicznemu
Wykroczenia przeciwko ustawie
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Wykroczenia przeciwko
obyczajności publicznej

Mandaty karne

2014

2013

2014

Wnioski
o ukaranie
2013
2014

ubiegłym

roku

2013

2014

1 043

508

57

70

50

24

1 150

602

1 357

1 040

948

894

147

164

2 452

2 098

771

564

36

29

187

100

994

Razem
W

Razem

nastąpił

spadek

ujawnień

tego

693

4 596 3 393

rodzaju

wykroczeń.

Przyczyna spadku tej statystyki leży w rzeczywistej poprawie porządku publicznego
w patrolowanych przez strażników rejonach miasta, które do tej pory były na nie szczególnie
narażone. Potwierdza to również statystyka zgłoszeń od mieszkańców. Mniej było zgłoszeń
z miejsc poddawanych dotychczas intensywnym działaniom służb patrolowych.
II
Kontrola ruchu drogowego
Uprawnienia straży miejskich (gminnych) w zakresie kontroli ruchu drogowego
odnoszą się przede wszystkim do nadzorowania przestrzegania przepisów dotyczących
zatrzymywania

i

postoju

przez

kierujących

pojazdami

samochodowymi

oraz ruchu rowerzystów i pieszych. Dominującymi wykroczeniami, w których podejmowano
interwencje były wykroczenia popełniane przez kierujących pojazdami samochodowymi.
Liczbę stwierdzonych wykroczeń i rodzaj stosowanych środków z porównaniem
do 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

Lp

1.

Rodzaje wykroczeń
Wykroczenia przeciwko
bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji

Pouczenia

Mandaty karne

2013

2014

2013

2014

3 676

2 263

249

201

Wnioski
o ukaranie
2013
2014
42

44

Razem
2013

2014

3 967

2 508

Również w tej przestrzeni zanotowano spadek ogólnej liczby środków prawnych
podjętych w 2014 roku przez strażników miejskich. Zauważalny jest bardzo niski wskaźnik
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represyjności podejmowanych działań w zakresie wykroczeń drogowych. Strażnicy częściej
kończyli bowiem czynności wobec kierowców poprzez zastosowania środka w postaci
pouczenia.
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W przypadku wykroczeń drogowych można postawić tezę, że zasadniczo kierowcy byli
pouczani (87% przypadków) zaś w nielicznych przypadkach karani.
III
Współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia
obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych
oraz innych miejscowych zagrożeń a także zabezpieczanie miejsc prowadzonych
akcji ratowniczych i miejsc zagrożonych katastrofą
Straż Miejska we Włocławku pozostaje w ścisłej współpracy z instytucjami
ratownictwa funkcjonującymi na terenie miasta Włocławek. Służba dyżurna Straży Miejskiej
we Włocławku pełni ponadto zadania dobowego dyżuru Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego. Podstawowym obowiązkiem dyżurnych jest zbieranie i przetwarzanie
informacji otrzymanych z terenu miasta w celu uruchamiania na ich podstawie procedur
reagowania i zarządzania kryzysowego.
W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej współuczestniczyli
w 21 zabezpieczeniach miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia
albo miejsca zagrożonego takim zdarzeniem. Do Pogotowia Ratunkowego zgłosili
311 zdarzeń wymagających interwencji służb medycznych.
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IV
Ochrona obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz konwojowanie wartości
pieniężnych na potrzeby gminy
Wykroczenia z tego rozdziału dotyczą głównie czynów polegających na niszczeniu
zieleni na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz zaśmiecania takich terenów
a także polegających na niewłaściwym korzystaniu z urządzeń przeznaczonych do użytku
publicznego lub ich niszczeniu.
Szczegółowe wyniki działań w tym zakresie przedstawia tabela:
Lp

Rodzaje wykroczeń

1.

Wykroczenia przeciwko
urządzeniom użytku publicznego

Pouczenia

Mandaty karne

2013

2014

2013

2014

977

592

120

109

Wnioski
o ukaranie
2013
2014
21

13

Razem
2013

2014

1 118

714

Również i w tej przestrzeni nastąpił spadek ujawnień. I tu odzwierciedla się poprawa w
zakresie faktycznym. Zauważalny jest spadek poważniejszych zdarzeń. Ujawniane były
drobniejsze wykroczenia, o mniejszej wadze negatywnych skutków. Podejmowane czynności,
kończące się najczęściej pouczeniami miały służyć celom prewencyjnym i odstraszającym
przed popełnianiem poważniejszych naruszeń.
W 2014 roku na rzecz gminy miasto Włocławek oraz innych jednostek komunalnych
(MOPR, AZK, MZOP) zrealizowano 1227 konwojów wartości pieniężnych.

V
Doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień, pomieszczeń
Policji lub miejsca ich zamieszkania oraz inne działania prewencyjne w zakresie
realizacji Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii.
Zgodnie z art. 40 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi osoby w stanie nietrzeźwości, które swoim zachowaniem dają powód
do zgorszenia w miejscu publicznym lub w zakładzie pracy, znajdują się w okolicznościach
zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób,
mogą zostać doprowadzone do izby wytrzeźwień, zakładu opieki zdrowotnej lub innej
właściwej placówki utworzonej lub wskazanej przez jednostkę samorządu terytorialnego
albo do miejsca zamieszkania lub pobytu. Działając na tej podstawie w 2014 roku
strażnicy miejscy 719 razy przekazywali osoby nietrzeźwe odpowiednim podmiotom,
co stanowi spadek w porównaniu do roku wcześniejszego.
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Ilość osób

Podmioty którym przekazano nietrzeźwego

Lp

2013

2014

1. Miejska Izba Wytrzeźwień

631

0

2. Komenda Miejska Policji

60

262

3. Pogotowie Ratunkowe/Szpital

201

283

4. Miejsce zamieszkania

110

174

1 002

719

5. Razem

Działania włocławskiej Straży Miejskiej w zakresie wynikającym z Miejskiego
Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii miały na celu:
 Ochronę szeroko rozumianego ładu i porządku publicznego na terenie miasta
Włocławek, w tym w szczególności, w obrębie placówek handlowych prowadzących
sprzedaż napojów alkoholowych
 Inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu
przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym
zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi
 Udzielanie asysty przy czynnościach kontrolnych w punktach sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych przez uprawnione do tego organy
 Doprowadzanie osób nietrzeźwych do jednostki policji lub miejsca ich zamieszkania,
jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym,
znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają
życiu i zdrowiu innych osób
Czynności służbowe mające za zadanie realizację powyższych celów odbywały
się w oparciu o służby patrolowe dyslokowane w ramach środków własnych oraz środków
finansowych pochodzących z Miejskiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. W 2014 roku zrealizowano 267 dodatkowych
patroli prewencyjnych Straży Miejskiej we Włocławku. Pozwoliło to na intensyfikację
działań. Podstawowym zadaniem służb ponadnormatywnych była kontrola ładu i porządku
publicznego

w

najbliższej

okolicy

punktów

sprzedaży

i

podawania

napojów alkoholowych.
Podstawowe wyniki działań Straży Miejskiej we Włocławku w omawianym okresie
ilustruje poniższa tabela zawierająca dane statystyczne:
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Straż Miejska we Włocławku

2013

Liczba wykroczeń spowodowanych pod wpływem alkoholu
Liczba interwencji związanych z zakłócaniem szeroko
rozumianego porządku publicznego w związku z nadużyciem
alkoholu
- w tym w obrębie placówek handlowych prowadzących sprzedaż
napojów alkoholowych
Prelekcje oraz warsztaty
profilaktyczne we włocławskich liczba zajęć
szkołach
liczba uczestników
Szkolenie Rad Pedagogicznych
w zakresie przeciwdziałania
liczba zajęć
przemocy wobec dziecka i
procedury „Niebieskie Karty”
liczba uczestników
w oświacie

2014

3 670

2 479

2 206

2 195

214

286

29

39

1 296

2 400

0

3

0

130

W statystyce tej wyróżnia się niewielki spadek liczby interwencji związanych z zakłócaniem
szeroko rozumianego porządku publicznego w związku z używaniem napojów alkoholowych.
Natomiast zauważalny jest wzrost zgłoszeń od mieszkańców dotyczący zakłóceń w obrębie
punktów sprzedaży alkoholu. Warto również podkreślić, że wczesne podejmowanie
interwencji w tej przestrzeni ma istotny wpływ zapobiegający powstawaniu innych zdarzeń o
charakterze kryminogennym, które zwykle zaczynają się od drobniejszych wykroczeń
chuligańskich oraz są związane ze stanem nietrzeźwości.
W celu zapobiegania przypadkom prowadzenia pojazdów przez osoby znajdujące się
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem alkoholu Straż Miejska umożliwiła w 2014 r.
kierowcom bezpłatną możliwość poddawania się dobrowolnemu badaniu stanu trzeźwości.
W ubiegłym roku z takiej możliwości skorzystało 557 osób.
VI
1. Egzekwowanie obowiązków utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
W

2014

r.

Straż

Miejska

kontynuowała

działania

ukierunkowane

na egzekwowanie obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości w gminach
oraz obowiązków określonych w uchwale Rady Miasta Włocławek w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta. Podstawowym celem tych działań była
poprawa estetyki otoczenia. W związku z nieprawidłowościami w zakresie utrzymania
czystości i porządku strażnicy miejscy stosowali następujące środki prawne:
Lp

Rodzaje wykroczeń

1.

Wykroczenia przeciwko ustawie
o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (w tym wykroczenia
z art.. 117 kodeksu wykroczeń)

Pouczenia

Mandaty karne

2013

2014

2013

2014

328

332

82

45

Wnioski
o ukaranie
2013
2014
54

32

W zakresie tego rodzaju wykroczeń nastąpił niewielki spadek naruszeń.
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Razem
2013

2014

464

409

Utrudnieniem dla strażników w zakresie egzekwowania obowiązków porządkowych
na terenie miasta jest brak regulacji prawnych dotyczących utrzymania czystości i porządku
na niezabudowanych terenach nieruchomości oraz na pozostałych ich częściach
przeznaczonych do użytku publicznego. Związane to było z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu
Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 24 sierpnia 2010 r. o sygn. II SA/Bd 585/10,
który uchylił niektóre zapisy Uchwały nr 120/XII/2007 Rady Miasta Włocławek
z dnia 26 listopada 2007 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
miasta Włocławek, w tym § 6 ust. 2, nakładające na właścicieli nieruchomości obowiązek
utrzymania czystości i należytego stanu sanitarno-higienicznego m.in. na niezabudowanym
terenie nieruchomości. Brak tych przepisów odbiera strażnikom miejskim narzędzie prawne
pozwalające na skuteczne działania sprzyjające poprawie estetyki otoczenia miasta.
W tym stanie prawnym na właścicielach nieruchomości ciąży wyłącznie obowiązek
utrzymania czystości i porządku na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości, przy
czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego
położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest
obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój
lub parkowanie pojazdów samochodowych.
W

ocenie

straży

wskazane

byłoby

rozważenie

nowelizacji

uchwały

nr XXX/4/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Włocławek na bazie uprawnień
wynikających z art. 4 ust. 2 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach dających gminie możliwość określenia wymagań

w

zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego.

2. Procedura postępowania Straży Miejskiej w przypadku zanieczyszczania przestrzeni
publicznej lub terenów niezabudowanych.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy kto zanieczyszcza miejsce publiczne
bądź dostępne dla publiczności popełnia wykroczenia spenalizowane w jednym z trzech
możliwych przepisach prawa:
 art. 145 kodeksu wykroczeń – zanieczyszczenie (zaśmiecenie) miejsca dostępnego
dla publiczności w szczególności: drogi, ulicy, placu, ogrodu, trawnika lub
zieleńca
 art. 162 § 1 kodeksu wykroczeń – zanieczyszczenie lasu
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 art. 10 ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – pozbywanie
się odpadów w sposób niezgodny z przepisami
Podejmując interwencję strażnik miejski w oparciu o stwierdzone znamiona
wykroczenia dokonuje oceny pod kątem kwalifikacji i odpowiedzialności prawnej. Jeżeli
sprawca zostanie ustalony to strażnik kończy postępowanie zastosowaniem jednego z
trzech środków prawnych: pouczeniem, mandatem karnym lub wnioskiem o ukaranie
do sądu. Interweniujący strażnik prowadząc czynności dąży równocześnie do tego aby
sprawca uporządkował zanieczyszczony teren. Nie może go jednak do tego skutecznie
zobowiązać. Zgodnie z art. 28 § 1 kodeksu wykroczeń obowiązek naprawienia szkody
(w tym obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego) jest jednym ze

środków

karnych, które orzekać może (i to o ile ustawa tak stanowi) sąd. Żaden ze wskazanych
wyżej przepisów nie przewiduje takiej możliwości. Istnieje zatem możliwość, że ukarany
sprawca nie uporządkuje terenu. Wówczas właściciel zaśmieconej nieruchomości może
dochodzić roszczeń na drodze powództwa cywilnego. Jeśli tego nie uczyni sam jest
zobowiązany do pozbycia się odpadów naniesionych na jego nieruchomość.

VII
Inne wykroczenia
Oprócz najmocniej wyeksponowanych w ustawie o strażach gminnych zadań
włocławscy strażnicy miejscy podejmowali działania wobec naruszeń zawartych w innych
przepisach a mających negatywny wpływ na poczucie bezpieczeństwa mieszkańców.
Wobec właścicieli i opiekunów zwierząt, którzy nie zachowali zwykłych i nakazanych
środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt (wykroczenia z art. 77, 78 KW, 85 ust. 1a
ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
czym zagrozili bezpieczeństwu innych osób, strażnicy zastosowali następujące środki prawne:

Lp

Rodzaje wykroczeń

1.

Wykroczenia z art. 77 i 78
kodeksu wykroczeń oraz art. 85
ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia
zwierząt

Pouczenia

Mandaty karne

2013

2014

2013

2014

325

152

76

69

Wnioski
o ukaranie
2013
2014
33

33

Razem
2013

2014

431

254

Egzekwowanie wykonywania tych obowiązków ma na celu eliminowanie zagrożeń
dla mieszkańców ze strony zwierząt. Nie zachowywanie zwykłych i nakazanych środków
ostrożności przy trzymaniu psów prowadzi do licznych przypadków pogryzień, jakich
doznają dzieci i dorośli mieszkańcy miasta. Aby temu zapobiegać, strażnicy karzą
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i pouczają nieodpowiedzialnych opiekunów zwierząt. Niestety wciąż liczne są przypadki
takich

zaniedbań

i

co

gorsze,

zdarza

się,

że

nieodpowiedzialni

właściciele

nie tylko spuszczają luzem swoje psy ale również zaniedbują obowiązek poddania
ich ochronnemu szczepieniu przeciwko wściekliźnie.
Ponadto strażnicy miejscy w roku ubiegłym ściśle współpracowali z włocławskim
schroniskiem dla zwierząt. Straż Miejska we Włocławku wspólnie z pracownikami
schroniska oraz samodzielnie zrealizowała w 2014 roku 76 interwencji, które zakończyły
się odłowieniem psa. Tego rodzaju działania strażnicy wykonują tylko w sytuacjach
nadzwyczajnych, kiedy dochodzi do zagrożenia ze strony zwierzęcia życia lub zdrowia
ludzi.

Zgodnie

bowiem

z

Rozporządzeniem

Ministra

Spraw

Wewnętrznych

i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania
bezdomnych zwierząt bezdomne zwierzęta odławiają wskazane przez organ gminy
wyspecjalizowane
do

publicznej

podmioty.

wiadomości

Akcję

przeprowadza

informacji

o

terminie

się

po

uprzednio

wyłapywania

podanej

oraz

innych

uwarunkowaniach. Termin ten nie może być krótszy niż 21 dni, co oznacza,
że sama bezdomność nie jest podstawą do interwencyjnego, niezwłocznego odławiania.

VIII
Informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń,
a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie
popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym
i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi
Zadanie tak jak w poprzednich latach realizowane było na kilku płaszczyznach:
1. W ramach funkcjonowania służby dyżurnej Straży Miejskiej w Systemie Wczesnego
Ostrzegania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
System działał w oparciu o Zarządzenie nr 30/06 Prezydenta Miasta Włocławek - Szefa
Obrony Cywilnej z dnia 08 marca 2006 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego
ostrzegania o zagrożeniach w mieście Włocławek. W tym zakresie służba dyżurna
Straży

Miejskiej

może

informować

o

zagrożeniach

wyłącznie

z

upoważnienia

szefa Miejskiego Zespołu Reagowania Kryzysowego.
W ubiegłym roku nie wystąpiły nadzwyczajne zdarzenia wymagające podjęcia działań
w zakresie tej procedury.
15

2. W ramach profilaktyki szkolnej – w celu zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom
wśród dzieci i młodzieży oraz zjawiskom kryminogennym Straż Miejska kontynuowała
współpracę z włocławskimi placówkami oświatowymi. Szkołom zaproponowano pogadanki
i prelekcje w następujących modułach tematycznych:
Bezpieczeństwo dziecka w kontaktach z osobami obcymi
Żyję z zasadami,
Odpowiedzialność prawna nieletnich,
Szkoła odpowiedzialnej sprzedaży - zajęcia dla uczniów kształcących się w
zawodzie sprzedawca
Bezpieczny uczeń – jak unikać zagrożeń
Jak unikać zagrożeń ze strony psów
W sumie w 2014 roku przeprowadzono 39 spotkań z dziećmi i młodzieżą.

3. W ramach prewencji wiktymologicznej
- Zorganizowano wspólnie z Policją program prewencyjny „Kobieta bezpieczna”, mający na
celu wyposażenie mieszkanek miasta w wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne
unikanie zagrożeń oraz radzenie sobie w chwili napaści.
- Zorganizowano

wspólnie ze świetlicą MOPR program prewencji wiktymologicznej

„Bezpieczny Małolat” mający na celu wyposażenie dzieci i młodzieży w wiedzę i
umiejętności pozwalające na skuteczne unikanie zagrożeń w miejscach publicznych.
- Zabezpieczano w ramach „Bezpiecznej drogi do szkoły” rejony placówek oświatowych
w uzgodnieniu z Policją. Zadaniem patroli było niedopuszczenie do zdarzeń o charakterze
kryminalnym na szkodę dzieci i młodzieży oraz reagowanie na wszelkie zakłócenia ładu
i porządku publicznego.
- Podjęto działania mające na celu bieżącą aktualizację zidentyfikowanych w okresie
jesiennym miejsc potencjalnego występowania osób bezdomnych w celu zapobiegania
zamarznięciom w okresie zimowym. Miejsca takie kontrolowano oraz udzielano pomocy
osobom bezdomnym, które wyraziły zgodę na dowiezienie do schroniska dla osób
bezdomnych.
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IX
Współpraca Straży Miejskiej we Włocławku z Komendą Miejską Policji we Włocławku
Lp

Rodzaj
przedsięwzięcia

Informacja dotycząca przedsięwzięć (krótki opis, ew. liczba działań)

1.

Patrole mieszane(strażnik
i policjant)-ogólny opis
z podaniem liczby
wspólnych patroli w ciągu
roku

- W 2014r. Straż Miejska we Włocławku wspólnie z Wydziałem
Patrolowo-Interwencyjnym KMP zrealizowała łącznie 202 wspólne
patrole. Patrole piesze były realizowane w czasie największego
zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego w godz.14.00-22.00
i w godz. 22.00-6.00. Ponadto zorganizowano na I zmianie 26 patroli z
policjantami Wydziału Ruchu Drogowego.

2.

Szkolenia

Nie przeprowadzano

3.

Akcje prewencyjne,
z podaniem liczby
zaangażowanych
strażników i liczby akcji

4.

Inne wspólne inicjatywy

- Współudział Straży Miejskiej w zabezpieczeniu 58 imprez masowych i
16 zabezpieczeń uroczystości na terenie miasta Włocławek,
- współudział sił Straży Miejskiej w prewencyjnym zabezpieczeniu
rejonów szkół i dróg dojścia dzieci i młodzieży do szkół. Działania
w ramach „Bezpiecznej drogi do szkoły” obejmowały szkoły
podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne na terenie Włocławka.
Zadaniem patroli było niedopuszczenie do zdarzeń drogowych
z udziałem młodzieży szkolnej, zapobieganie zdarzeniom kryminalnym
na szkodę młodzieży i reagowanie na wszelkiego rodzaju zakłócenia
porządku w rejonie placówek szkolnych. „Bezpieczna Droga do szkoły”
była realizowana każdego dnia nauki szkolnej.
- średnio 1 raz w miesiącu koordynator działań zewnętrznych Komendy
Miejskiej Policji we Włocławku i Z-ca Komendanta Straży Miejskiej
dokonywali oceny współpracy za miniony okres i uzgadniali wspólne
działania na kolejny okres,
- utrzymywanie roboczych kontaktów z Komendantem Straży Miejskiej
we Włocławku, jego Zastępcą lub Naczelnikiem Wydziału przez
kierownictwo Wydziału Prewencji KMP Włocławek oraz policjantów
odpowiedzialnych za zagadnienie organizacji służby i zabezpieczenie
imprez masowych – co najmniej 1 raz w miesiącu lub przed każda
imprezą masową, w celu uzgodnienia sił Straży Miejskiej i
przydzielonych rejonów działania.
- wymiana informacji o występujących zagrożeniach poprzez
przekazywanie Straży Miejskiej analiz stanu bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie Włocławka, służących do dyslokacji
służby patrolowej. Straż Miejska przekazuje Komendzie Miejskiej
Policji plany dyslokacji własnych sił patrolowych, co umożliwia
koordynację działań zewnętrznych na terenie miasta,
- uzgodnienie i koordynowanie działań w zakresie zapobiegania
zamarznięciom osób bezdomnych,
- przeprowadzenie wspólnego szkolenia wolontariuszy XXI Finału
WOŚP w zakresie bezpieczeństwa przeprowadzania zbiórki pieniędzy
oraz konsekwencji prawnych w przypadku kradzieży przez
wolontariuszy pieniędzy z kwesty.
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X
Kierunki działań Straży Miejskiej we Włocławku planowane w roku 2015
Aby uzyskać oczekiwane efekty w celu poprawy szeroko rozumianego ładu
i porządku publicznego na terenie miasta niezbędna jest wieloletnia kontynuacja przyjętych
celów i założeń z bieżącymi korektami i uzupełnieniami wynikającymi z pojawianiem
się nowych zagrożeń. Biorąc powyższe to pod uwagę Staż Miejska we Włocławku zamierza
kontynuować i intensyfikować działania podejmowane w latach poprzednich mając
na uwadze trzy cele strategiczne:
1. Poprawa stanu porządku publicznego i bezpieczeństwa na terenie miasta,
w szczególności poprzez zwalczanie wykroczeń popełnianych przez osoby
po spożyciu alkoholu,
2. Poprawa stanu sanitarnego i estetyki terenów miejskich i prywatnych poprzez
egzekwowanie
a

także

obowiązków

skuteczne

porządkowych

ściganie

sprawców

od

właścicieli

zaśmiecania

i

nieruchomości,
zanieczyszczania

miejsc publicznych,
3. Zwalczanie aktów wandalizmu i skuteczne ściganie sprawców wykroczeń
przeciwko urządzeniom użytku publicznego
Istotnym zadaniem strażników w 2015 roku będą również działania mające na celu
zapobieganie zagrożeniom ze strony zwierząt w wyniku niezachowywania przez ich
właścicieli i opiekunów zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy ich trzymaniu.
Wyżej wskazane cele Straż Miejska zamierza osiągnąć za pomocą szczegółowych
celów i kierunków działań, szczególnie poprzez:
1. Włączenie społeczeństwa lokalnego w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz zwiększenia zaufania do Straży Miejskiej.


Propagowanie w świadomości społeczności lokalnej numeru telefonu alarmowego do

Straży Miejskiej, jako jednej z form zgłaszania nieprawidłowości. Pozwala to na
rozwiązywanie realnych problemów mieszkańców a jednocześnie zwiększa skuteczność
działań,


informowanie społeczności lokalnej o zagrożeniach, możliwościach rozwiązywania

niektórych problemów i podejmowanych działaniach,


otwarcie na wnioski i sugestie mieszkańców, co do zagrożeń oraz sposobów ich

eliminowania,
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bieżące aktualizowanie strony internetowej oraz współpraca z lokalnymi mediami

w celu zapoznawania mieszkańców z pracą i realizowanymi zadaniami przez Straż Miejską,


doskonalenie pracy służb dyżurnych w celu zapewnienia sprawnej obsługi zdarzeń

i obiegu informacji o zdarzeniach,


zwiększenie skuteczności działań strażników w zakresie wykroczeń uznawanych przez

mieszkańców za najbardziej uciążliwe,


otoczenie szczególnym nadzorem służb patrolowych najbardziej zagrożonych rejonów

miasta.


przystąpienie Straży Miejskiej we Włocławku do programu standaryzacji i certyfikacji

straży gminnych i miejskich
2.

Ograniczenie

liczby

zdarzeń

przeciwko

życiu

i

zdrowiu

popełnianych

w miejscach publicznych a także innych zdarzeń przeciwko porządkowi i spokojowi
publicznemu..


dyslokowanie patroli w okolicach szkół, dworca PKP-PKS, dużych skupisk młodzieży

np. dyskotek, imprez sportowych oraz innych miejsc szczególnie zagrożonych w tym w
środkach komunikacji publicznej,


dokonywanie okresowych analiz czasowo-przestrzennych w zakresie zdarzeń w

postaci bójek, pobić oraz uszkodzeń ciała, w celu efektywnej dyslokacji patroli,


nasilenie kontroli obiektów handlowych sprzedających wyroby alkoholowe celem

egzekwowania zakazów sprzedaży alkoholu nieletnim i osobom nietrzeźwym oraz
eliminowania przypadków zakłócania ładu i porządku publicznego przez osoby nietrzeźwe,


zwiększenie liczby wspólnych służb patrolowych z Policją w miejscach szczególnie

zagrożonych,


efektywne wykorzystanie rozbudowanego monitoringu wizyjnego miasta Włocławek,

celem podejmowania szybkich i skutecznych interwencji na terenie monitorowanym.
3. Przeciwdziałanie niszczeniu mienia społecznego i prywatnego oraz wykroczeniom
przeciwko urządzeniom użytku publicznego


podejmowanie przez strażników zdecydowanych czynności wobec wszelkich
przejawów wandalizmu oraz braku poszanowania mienia publicznego,



zintensyfikowanie działań operatorów monitoringu wizyjnego w zakresie ujawniania
tego rodzaju naruszeń,



uczulanie służby dyżurnej Straży Miejskiej na niezwłoczne podejmowanie interwencji
w przypadkach otrzymania tego rodzaju zgłoszenia od mieszkańców bądź operatorów
monitoringu,
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dyslokowanie służb patrolowych w miejscach szczególnie narażonych na dewastacje,



uwzględnienie tematyki odpowiedzialności prawnej za niszczenie mienia podczas
działań profilaktycznych w szkołach.

4. Przeciwdziałanie zjawiskom demoralizacji wśród nieletnich, w szczególności w postaci
spożywania alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia
oraz popełniania czynów karalnych przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu.


utworzenie tzw. patrolu szkolnego specjalizującego się w działaniach prewencyjnych i

profilaktycznych w obrębie włocławskich placówek oświatowych,


kontynuowanie ścisłej i bezpośredniej współpracy z pedagogami szkół w przedmiocie

rozpoznania zagrożeń dotyczących przemocy wśród uczniów w najbliższym otoczeniu szkół,


rozmieszczanie patroli w rejonach szkół narażonych na negatywne oddziaływanie ze

strony osób usiłujących rozprowadzać substancje psychoaktywne,


legitymowanie nieletnich w każdym przypadku popełnienia czynu zabronionego,



reagowanie na wszelkie przypadki spożywania alkoholu lub wprowadzania się w stan

odurzenia przez nieletnich za pomocą innych substancji, w tym tzw. dopalaczy,


występowanie z wnioskami do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w przypadkach

powtarzających się lub rażących naruszeń popełnionych przez nieletniego,


Podejmowanie działań profilaktycznych w odniesieniu do nieletnich, na terenach szkół

i innych placówek opiekuńczo-wychowawczych,
5. Działania mające na celu poprawę stanu sanitarnego i estetyki miasta.


systematyczne kontrolowanie wykonywania obowiązków porządkowych przez

właścicieli i użytkowników nieruchomości,


konsekwentne stosowanie środków prawnych wobec sprawców zaśmiecania miejsc

publicznych,


egzekwowanie wykonywania obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt

domowych, w miejscach publicznych,


stosowanie, przy ocenie pracy strażników zasady indywidualnej odpowiedzialności za

stan porządku w przydzielonych rejonach miasta,
6. Działania mające na celu oprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.


kontrolowanie przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami
a także przez pieszych i rowerzystów,



podejmowanie zdecydowanych działań wobec tych kierowców, którzy naruszając
przepisy ruchu drogowego powodują zagrożenie bezpieczeństwa innych uczestników
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ruchu drogowego (np. parkowanie w obrębie skrzyżowań oraz przejść dla pieszych w
sposób ograniczający widoczność, blokowanie chodnika w sposób uniemożliwiający
pieszym właściwą komunikację etc.)


dokonanie oceny i weryfikacji istniejącego oznakowania dróg, we współpracy
z innymi służbami odpowiedzialnymi za organizację i kontrolę ruchu drogowego,



niezwłoczne zgłaszanie odpowiednim służbom nieprawidłowości w oznakowaniu
oraz występowania innych zagrożeń dla uczestników ruchu drogowego.
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