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SPRAWOZDANIE 
z działalności Straży Miejskiej w Jaśle za 2022 rok. 

 
 

W  2022 roku Straż Miejska (SM) podobnie jak w latach ubiegłych realizowała zadania 
w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego na terenie miasta Jasła. Ponadto od 
12.10.2020r. zgodnie z decyzją Wojewody Podkarpackiego do zadań Straży Miejskiej doszły 
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem choroby zakaźnej 
COVID-19. Przy realizacji zadań za priorytet zostały przyjęte potrzeby mieszkańców  
i odpowiedni sposób reagowania na wpływające do Straży Miejskiej zgłoszenia. Do 
najważniejszych zadań, związanych z działalnością SM, należy zaliczyć następujące 
kategorie: 
 

1. W zakresie zgłaszanych interwencji 
 

W 2022 roku do Straży Miejskiej wpłynęło razem 1.654 interwencje dotyczące zagrożeń 
lub nieprawidłowości występujących na terenie Miasta Jasła. Interwencje te były załatwiane 
przez funkcjonariuszy straży miejskiej bądź przekazywane do instytucji zgodnie  
z właściwościami. Realizowane zgłoszenia pochodziły przede wszystkim od mieszkańców 
miasta oraz innych podmiotów między innymi: Policji, Wydziałów Urzędu Miasta, a ponadto  
z monitoringu wizyjnego, jak również z działań własnych podejmowanych przez strażników 
miejskich. 
 

2. W zakresie monitoringu wizyjnego 
 
 System monitoringu jest ważnym środkiem prewencji i ochrony, który umożliwia 
podgląd miejsc i obiektów na odległość. Monitoring daje możliwość podjęcia 
natychmiastowych działań i tym samym minimalizacji strat, co jest jego bardzo ważnym celem. 
Ponadto monitoring wizyjny spełnia funkcje operacyjną i dowodową, zwalcza  
i zapobiega przestępczości w miejscach publicznych wraz z przechowywaniem nagrań.  
Kształtuje bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej oraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 
Pozwala obserwować budynki, budowle i inne urządzenia i w ten sposób je chronić. 

 W chwili obecnej monitoring miasta Jasła posiada 73 kamer: 66 kamer HD  
w tym 60 kamery z podświetleniem; 10 szt. kamery stacjonarne (kierunkowe + osiedlowe) 
oraz kamery analogowe 3 szt. 

STATYSTYKA INTERWENCJI Z MONITORINGU MIEJSKIEGO OD 01.01.2022 DO 31.12.2022  

2022 R. BEZPIECZEŃ-

STWO OSÓB 

OCHRONA 

MIENIA 

INTERWENCJE 

PORZĄDKOWE 

INTERWEN- 

CJE  

DROGOWE 

RAZEM 

1 FRANCISZKAŃSKA 1/SŁOWACKIEGO 3 
  

4 6 10 

2 SŁOWACKIEGO 2/FRANCISZKAŃSKA 3 - 

PODWÓRZE 

  
3 

 
3 

3 RYNEK/JANA PAWŁA II 4 
 

23 273 300 

4 KOŁŁĄTAJA 2 - PODWÓRZE 
  

9 
 

9 

5 KWIATOWA 
 

2 6 
 

8 

6 OSP HANKÓWKA 109 
     

7 OS. RAFINERYJNA 11  
  

2 
 

2 

8 OS. BACZYŃSKIEGO 15B 
  

8 
 

8 

9 OS. GAMRAT PLAC ZABAW 
 

1 32 
 

33 

10 KOŁŁĄTAJA/STASZICA - PARK MIEJSKI 10 1 19 
 

44 

11 OS. RAFINERYJNA 7 
  

7 2 9 
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12 OS. GAMRAT BIEDRONKA 
  

1 
 

1 

13 FLORIAŃSKA/KADYIEGO 1 
 

6 89 96 

14 RYNEK/K.WIELKIEGO 25 
 

96 31 152 

15 3 MAJA/SPORTOWA 
   

1 1 

16 PLAC ŻWIRKI I WIGURY 1 2 10 155 168 

17 KOŁŁĄTAJA 2 
  

3 15 18 

18 OGRÓD JORDANOWSKI - SKATEPARK 
 

8 68 
 

76 

19 SZOPENA/SIKORSKIEGO 
 

1 5 4 10 

20 3 MAJA/BACZYŃSKIEGO 1 
 

5 
 

6 

21 MICKIEWICZA/JAGIEŁŁY 
  

5 57 62 

22 RYNEK (STAŁA) 
  

3 6 9 

23 MICKIEWICZA/SZKOLNA  
 

1 1 2 
 

24 SOKOŁA/PLAC INWALIDÓW 

WOJENNYCH 

 
1 13 113 127 

25 KOPERNIKA 8 
  

111 
 

111 

26 OGRÓD JORDANOWSKI - PLAC ZABAW 1 1 38 1 41 

27 RONDO SOLIDARNOŚCI 1 
 

7 1 9 

28 MOPS - SZKOLNA 25 
     

29 KRASIŃSKIEGO 17 
  

13 1 14 

30 STASZICA/DWORCOWA 
  

11 4 15 

31 RONDO STEINHAUSA 3 2 7 21 33 

32 KOPERNIKA 6 
  

4 6 10 

33 OSP NIEGŁOWICE 
     

34 KRASIŃSKIEGO 

13/PRZYBYSZOWSKIEGO 

     

35 PARKING KILIŃSKIEGO 
 

1 5 1 7 

36 KORALEWSKIEGO 15 
  

5 15 20 

37 STASZICA/1 MAJA 
   

1 1 

38 WINNICA 
 

1 8 2 11 

39 K.WIELKIEGO/SZAJNOCHY 1 
 

13 65 79 

40 RONDO WOJCIECHOWSKIEGO  
 

1 
 

1 2 

41 PARK MIEJSKI - GLORIETKA 1 2 23 1 27 

42 3 MAJA/SZOPENA 
 

1                    5 6 12 

43 KOŚCIUSZKI/REJTANA 
  

2 12 14 

44 OS. GAMRAT - ORLIK 
  

1 
 

1 

45 OGRÓD JORDANOWSKI (STAŁA) 
  

8 
 

8 

46 MOPS - SZKOLNA 25 - ALTANA (STAŁA) 
  

7 
 

7 

47 SIKORSKIEGO - MOSIR 1 1 9 30 41 

48 PRZEJŚCIE METZGERA 1 1 1 14 
 

16 

49 PRZEJŚCIE METZGERA 2 
 

6 49 
 

55 

50 CZACKIEGO/MICKIEWICZA 1 
 

11 37 49 

51 SROCZYŃSKIEGO 
  

2 
 

2 

52 SZKOLNA 36 - BIEDRONKA 4 2 11 
 

17 

53 RONDO HALLERA 3 
 

23 61 87 

54 RYNEK -  URZĄD MIASTA 1 
 

11 57 69 

55 3- MAJA 38 - SM 
  

3 
 

3 

56 RONDO PIŁSUDSKIEGO 
   

1 1 

57 SŁONECZNA 1 6 10 
 

17 

58 PARK MIEJSKI – FONTANNA      22.04.21 
  

12 
 

12 

59 Franciszkańska 4                                09.08.21 
  

15 
 

15 

60 ULASZOWICE                                  20.10.21 
  

4 
 

4 

61 GAMRAT                                           10.11.21 
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62 KWIATOWA TĘŻNIA                    10.03.2022 
     

63 BEDNARSKA  5 KL.1    2 2 

64 BEDNARSKA  5 KL.2      

65 BEDNARSKA  5 KL.3      

66 SZKOLNA 26 KL.4      

67 OGRÓDEK SKATEPARK II  28.10.2022 
  

2 
 

2 

68 OGRÓDEK WEJŚCIE             28.10.2022 
  

3 
 

3 

69 OGRÓDEK BUDYNEK           18.11.2022   2 
 

2 

70 OGRÓDEK ROLKA                06.12.2022 
  

2 
 

2 

71 PCK 2A - WEJŚCIE DO BUDYNKU (S1) 
  

100 
 

100 

72 PCK 2A - WJAZD NA PARKING (S6) 
     

73 PCK 2A – PARKING (S13) 
  

1 
 

1 
       

RAZEM 61 36 737 1.242 2.076 

 

W 2022 R. ZAMONTOWANO 5  KAMER, WYMIENIONO 2 KAMERY 

  
INTERWENCJI RAZEM, W TYM: 2.074 

 
FSM JASŁO 1.903 

 
KPP JASŁO 88 

 
INSTYTUCJE, INNE 84 

 

 
WYSTAWIONO WEZWAŃ DO KSM 598 

 
NAŁOŻONO MKK 68 

 
UDZIELONO POUCZEŃ 320 

 
WNIOSKI DO SĄDU REJONOWEGO 17 

 
WYDANO NAGRAŃ DO KPP 196 

 
SPORZĄDZONE NOTATKI  66 

 
ZGŁOSZENIA TELEFONICZNE PRZYJĘTE PRZEZ OPERATORÓW MONITORINGU 50 

 

 

 Interwencje porządkowe dotyczyły w szczególności spożywania alkoholu, palenia 
papierosów przez osoby nieletnie i w miejscach objętych zakazem, wandalizm, 
zanieczyszczanie terenu itp. 

 W 2022 roku największą (1.242) ilość stanowią interwencje dotyczące nie stosowania 
się do przepisów ruchu drogowego oraz uchybień porządkowych (737), które zakończyły się 
pouczeniem lub mandatami karnymi. 

W dalszym ciągu zauważa się, że samo odczucie tego, że jest się obserwowanym 
wymusza inne, bardziej poprawne zachowanie, a świadomość, że miasto jest monitorowane 
daje większe poczucie bezpieczeństwa.  

Środki techniczne instalowane w miastach nie dają 100% pewności, że negatywne 
zdarzenia nie będą miały już miejsca, a są jedynie bardzo ważnym elementem 
wspomagającym zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie miasta, 
ograniczając w dużej mierze przejawy wandalizmu, agresję i przemoc.  
 

W 2022 roku zainstalowano 5 nowych kamery IP z możliwością nocnego podświetlania, 

natomiast 2 kamer wymieniano bądź przeniesiono. Ponadto zaplanowano wymianę  

i montaż kolejnych kamer. 
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3. W zakresie zakłócania spokoju i porządku publicznego 
 
W dalszym ciągu w celu optymalizacji  prowadzonych działań podejmowane są analizy 

typujące miejsca szczególnie zagrożone. Informacje takie pozwalają na odpowiednio 
optymalną dyspozycje sił i środków w realizacji zadań patrolowo - interwencyjnych. Jednym z 
konsekwentnie realizowanych przez Straż Miejską działań jest regularne patrolowanie miejsc 
zagrożonych występowaniem zjawisk niepożądanych (wprowadzanych do służby tzw. 
zadań stałych i okresowa ich analiza). 
 

4. W zakresie spożywania alkoholu w miejscach zabronionych 
 
 Zjawisko spożywania alkoholu w miejscach publicznych w dalszym ciągu jest 
elementem obniżającym poczucie bezpieczeństwa, ponieważ grupy pijących wzbudzają 
niepokój i obawy mieszkańców, jak również są niepożądanym i demoralizującym przykładem 
zachowania dla dzieci i młodzieży. Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych często 
sprzyja występowaniu innych niepożądanych zdarzeń takich jak zakłócanie spokoju  
i porządku publicznego, a także nieobyczajne wybryki i czyny chuligańskie. 

Działania podejmowane przez Straż Miejską doprowadziły w 2022 r. do ograniczenia 
skali tego zjawiska. Obszarem najbardziej dotkniętym występowaniem takiego zachowania 
jest centrum miasta - Płyta Rynek oraz skwery osiedlowe. Za łamanie przepisów ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości Straż Miejska w  2022 r. nałożyła 40 mandaty oraz skierowała 7 
wniosków o ukaranie do Sądu, udzieliła 71 rozmów ostrzegawczych. Kilkanaście osób 
będących pod wpływem alkoholu, których stan zagrażał ich bezpieczeństwu zostało 
doprowadzonych do miejsca zamieszkania, policyjnej izby zatrzymań bądź zostały zabrane 
przez pogotowie ratunkowe. W stosunku do osób notorycznie łamiących przepisy ustawy  
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wystąpiono do Komisji 
rozwiązywania Problemów Alkoholowych o skierowanie wniosków do Sądu o przymusowe 
leczenie. Ponadto wraz z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzone są 
kontrole punktów sprzedaży i podawania alkoholu w zakresie obowiązywania przepisów 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości.  
 

5. W  zakresie zabezpieczenia imprez masowych i zgromadzeń publicznych 
 
 Bardzo ważnym zadaniem realizowanym przez Straż Miejską jest zabezpieczanie 
imprez masowych, zgromadzeń publicznych o charakterze religijnym, sportowym, 
rozrywkowym czy kulturalnym.  
 W 2022 roku realizowano działania zmierzające do utrzymania porządku publicznego 
podczas odbywających się na terenie miasta uroczystości oraz imprez.  

Do najważniejszych imprez, które w 2022 r. Straż Miejska zabezpieczała należy 
zaliczyć: Uroczystości kościelne (drogi krzyżowe, procesje Bożego Ciała), państwowe, Dni 
Jasła, Dni Wina itp. 
 

6. W zakresie kontroli spalania odpadów 
 

Realizacja zadań w tym zakresie w głównej mierze była ukierunkowana na kontrole 
domów jednorodzinnych znajdujących się na terenie Miasta Jasła. Kontrolom podlegały także 
podmioty gospodarcze, które spalały odpady pochodzące głównie z ich działalności. Straż 
Miejska w Jaśle kładzie duży nacisk na edukację mieszkańców, informuje ich  
o negatywnych konsekwencjach spalania śmieci. Wyjaśnia również liczne wątpliwości – czym 
można palić w piecach, a czym nie. W  2022 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej posiadający 
przeszkolenie i upoważnienia prowadzili 61 kontroli pieców grzewczych,  
w których zachodziło podejrzenie spalania odpadów. Kontrole prowadzone były  
i będą w sposób bezpośredni czyli w pomieszczeniu gdzie znajduję się piec (przede wszystkim 
kontrola na zgłoszenia), kontrole kompleksowe na terenie osiedli oraz wyrywkowe. Na bieżąco 
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śledzona jest strona gdzie znajdują się dane stacji pomiarowej zanieczyszczenia powietrza w 
Jaśle.  

Nadmienia się, że Straż Miejska na podstawie art. 379 Ustawy Prawo Ochrony 
Środowiska, ma prawo wejść na teren prywatny lub miejsce prowadzenia działalności 
gospodarczej i skontrolować każdy piec, a także zażądać okazania dokumentów  
i udostępnienia wszelkich danych mających związek z tematyką kontroli. Uniemożliwianie lub 
utrudnianie kontroli w zakresie ochrony środowiska osobom uprawnionym lub im 
pomagającym - zgodnie z art. 225 par. 1 Kodeksu karnego - jest zagrożone karą do trzech lat 
pozbawienia wolności. 

 

7. W zakresie kontroli gospodarki odpadami 
 

W 2022 roku prowadzono wspólnie w Wydziałem Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych 
Urzędu Miasta kontrole uregulowania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, gospodarki 
odpadami. Kontrole polegały na bezpośredniej rozmowie  
z właścicielami nieruchomości, spisaniu protokołu, przekazaniu niezbędnych informacji oraz 
rozpytaniu o ilości osób zamieszkujących pod danym adresem. W ten sposób skontrolowano 
1.188 posesje i nałożono 14 mandatów. Osoby kontrolowane zobowiązały się do złożenia 
deklaracji w Urzędzie Miasta. 

 

8. Płatne strefy parkowania 
 

 Funkcjonariusze straży miejskiej kontrolują płatne strefy parkowania.  
W 2022 roku wystawionych zostało 1.833 dodatkowych opłat parkingowych.  
Płatne strefy pozytywnie wpływają na prawidłowe parkowanie pojazdów i zwiększają rotację 
pojazdów na parkingach i dostępność do różnego rodzaju obiektów, instytucji czy urzędów. 
Dalsze zorganizowanie miejsc płatnych parkingowych zwiększyłoby rotację pojazdów  
i poprawiłoby dostępność do urzędów, instytucji, sklepów. 

 

ZESTAWIENIE OPŁAT DODATKOWYCH ZA 2022 R. 

LP. Miesiąc Opłaty wystawione 

1 Styczeń 81 

2 Luty 144 

3 Marzec 151 

4 Kwiecień 208 

5 Maj  210 

6 Czerwiec  196 

Razem  I półrocze 990 

Razem x50 49 500,00 zł 

7 Lipiec 194 

8 Sierpień 171 

9 Wrzesień 160 

10 Październik 137 

11 Listopad 133 

12 Grudzień 48 

Razem II półrocze 843 

Razem x 50 zł                                              42 150,00 zł  

RAZEM                                              93 336,00 zł  
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9. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży 
 

a. Działania w obrębie placówek oświatowych 
Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży jest jednym z najważniejszych zadań 
Straży Miejskiej. 
W tym zakresie do negatywnego zachowania dzieci i młodzieży należy zaliczyć: 

• opuszczanie budynków szkolnych przez młodzież w czasie przerw pomiędzy lekcjami, 

• dewastacja mienia, 

• palenie  papierosów w najbliższym otoczeniu szkoły, 

• systematyczne zanieczyszczanie tych miejsc, 

• zakłócanie spokoju, naganne zachowanie, używanie słów wulgarnych. 
 
W związku z powyższym działania Straży Miejskiej prowadzone są w zakresie stałego nadzoru 
terenów w okolicach szkół oraz miejsca gromadzenia się dzieci  
i młodzieży, do których zalicza się: 
- Obiekty MOSIR- okolice basenu i hali sportowej 
- Ogródek Jordanowski – place zabaw, siłownia, skatepark 
- Park Miejski  
- skwer m.in. (Plac Inwalidów Wojennych tzw. „kotwica”), 
- ul. Szkolna( teren wokół  ZESPÓŁU SZKÓŁ BUDOWLANYCH, teren przy ZSM nr 3)  
- ul. Staszica (teren przy Zespole  Szkół Technicznych– „ Zawodówka”). 
 
 Celem tych działań prowadzonych przez Straż Miejską jest reagowanie  
i zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom, których ofiarami są nieletni (typu kradzieże, 
wymuszenia, rozboje) oraz zapobieganie wykroczeniom popełnianym przez osoby małoletnie 
(spożywanie alkoholu, palenie papierosów, zaśmiecanie czy inne wybryki chuligańskie np. 
niszczenie mienia), a także reagowanie w przypadku uchylania się uczniów od obowiązku 
szkolnego. 
 

b. Profilaktyka Szkolna 
Jednym z ustawowych zadań straży miejskiej jest „inicjowanie i uczestnictwo w działaniach 
mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 
kryminogennym”. Straż Miejska w Jaśle realizuje to zadanie poprzez działania Komórki ds. 
profilaktyki szkolnej, na które składają się działania informacyjno – edukacyjne skierowane do 
uczniów, rodziców, nauczycieli, seniorów oraz organizowanie działań alternatywnych  
(konkursy, festyny, konferencje). Utrzymywany jest stały kontakt i współpraca z dyrekcją  
i pedagogami placówek oświatowych. Zajęcia prowadzone są w oparciu o autorski program 
profilaktyczny przygotowany przez funkcjonariuszki Komórki ds. Profilaktyki Szkolnej. 
Placówki oświatowe z przedstawionej  oferty wybierają interesujące ich zagadnienia, o czym 
informują pisemnie, e-mailem bądź telefonicznie. Podczas zajęć z uczniami wykorzystywane 
są ciekawe prezentacje multimedialne przygotowane przez funkcjonariuszy na potrzeby 
prelekcji. Zajęcia profilaktyczne są realizowane w formie pogadanek, gier i quizów, burzy 
mózgów, warsztatów i konkursów. Tam gdzie jest to możliwe strażnicy miejscy uczą dzieci 
zdobywać wiedzę poprzez zabawę, film, zajęcia manualne oraz czytanie bądź oglądanie bajek 
edukacyjnych.  

Realizujemy programy obejmujące kilkanaście obszarów tematycznych, 
przeznaczonych dla różnych grup wiekowych. 
 Tematy zajęć zrealizowanych w 2022 roku to: 

• „Z Autochodzikiem nauka i dobra zabawa”” (bezpieczne zachowania na drodze) – 
78 spotkań 

• „Jestem strażnikiem przyrody”- 31 spotkań 

• „Mały opiekun psa” – 22 spotkania 

• „Bezpieczne wakacje”- 56 spotkań 

http://zsb.jaslo.pl/
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• „Bezpieczne ferie”- 44 spotkania 

• „Zgubiłem się- pomóż mi”-19 spotkań 

• „Uczeń i bezpieczny komputer” oraz „ Zaplątani w sieci” (bezpieczeństwo  
w Internecie) – 24 spotkania 

• „Bezpieczna zabawa w domu i na podwórku” – 33 spotkań 

• „Obcy”– 6 spotkań 

• „Mam wybór… wybieram. Nieletni wobec prawa”- 6 spotkań 

• „Wiem jak prawidłowo wezwać pomoc” - 34 spotkania 
 

Zespół ds. Profilaktyki zorganizował dla rodziców spotkanie „Komputer, telefon, Internet- 
korzyści i zagrożenia” w Zespole Szkół Miejskich nr 3 w Jaśle w dniu 09.11.2022 r. oraz  
w Zespole Szkół Miejskich nr 5 w Jaśle w dniu 16.11.2022 r.   
Straż Miejska w Jaśle wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Jaśle wzięła udział  
w zajęciach na półkolonii dla dzieci w dniu 27.06.2022 r. w Zespole Szkół Miejskich nr 5  
w Jaśle. W  spotkaniu uczestniczyła grupa 25 dzieci. Spotkanie dotyczyło bezpieczeństwa 
dzieci i młodzieży nad wodą, podczas wypoczynku w górach oraz spotkań w grupach 
młodzieżowych. Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Jaśle  wspólnie z Policją realizowali 
zajęcia wakacyjne „Trener osiedlowy”, w których udział wzięło 165 dzieci ze wszystkich osiedli 
na terenie miasta Jasła. 
Zespół ds. profilaktyki Straży Miejskiej zorganizował stanowisko profilaktyczne z grą XXL 
„Zostań Mistrzem bezpieczeństwa”, zestawem Autochodzik podczas pikniku z okazji Dnia 
Dziecka w dniu 01.06.2022 r. Funkcjonariusze uczestniczyli również w Miejskich Mikołajkach. 

W 2022 roku odbyło się w sumie 353 spotkania edukacyjne z dziećmi  
i młodzieżą.  

 

10. Współpraca z Policją  
  

 Właściwa i skuteczna realizacja zadań nałożonych na Straż Miejską wymaga również 
współpracy z innymi służbami, przede wszystkim z Policją, zapewniającą bezpieczeństwo  
i porządek publiczny. Współpraca obu formacji sprowadzała się do właściwej dyslokacji służb, 
wspólnych patroli w tym z dzielnicowymi na poszczególnych dzielnicach miasta co pozwalało 
objąć teren miasta częstszymi kontrolami. Prowadzono wspólne patrole z zakresu ruchu 
drogowego oraz współpracowano z Policją w zakresie zabezpieczania różnego rodzaju 
imprez i uroczystości. W 2022 roku wykonywano patrole z wydziałami RPI oraz WRD. Ponadto 
wspólnie kontrolowano przestrzegania obostrzeń sanitarnych  
w placówkach handlowych, i innych miejscach – obiektach publicznych. Dokonywano kontroli 
osób przebywających na kwarantannie. Policjanci wielokrotnie wspomagali funkcjonariuszy 
Straży Miejskiej w zakresie legitymowania, zatrzymywania osób itp. Bardzo ważnym 
elementem współpracy Straży Miejskiej z Policją jest udostępnianie  
i przekazywanie nagrań z monitoringu miejskiego, które służą do ustalenia sprawców 
wykroczeń, przestępstw oraz do prowadzenie przez Policję różnego rodzaju działań 
operacyjnych, dochodzeniowych. Współpracę Straży Miejskiej z Policja należy ocenić bardzo 
dobrze. 
 
 

 
 
 
 
 
 

11. Problemy do rozwiązania - wnioski 
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Do problemów, które Straż Miejska w sposób dostateczny - skuteczny nie może rozwiązać 
należy zaliczyć: 

a. problem z osobami bezdomnymi, spożywającymi alkohol, natarczywie 
żebrzącymi zwłaszcza w okolicy płyty Rynek, marketów, boksów na odpady. 
Osoby te nie mają  zameldowania co powoduje utrudnione działania; 

b. interwencje zgłaszane przez mieszkańców dotyczące bezpańskich psów 
zwłaszcza w święta i dni wolne; 

c. podrzucanie odpadów do koszy ulicznych zwłaszcza w centrum (obserwuje się 
spadek ilości zdarzeń); 

d. podrzucanie odpadów na obrzeżach miasta – w miejsca mało uczęszczane 
(obserwuje się nieznaczny wzrost ilości zdarzeń); 

e. podrzucanie odpadów wielkogabarytowych obok kontenerów 
osiedlowych, na obrzeżach miasta – w miejsca mało uczęszczane 
(obserwuje się wzrost ilości zdarzeń). Problem należy rozwiązać zwłaszcza 
na terenie dużych osiedli (tj. Kopernika, Gamrat, Mickiewicza); 

f. dostateczne utrzymanie chodników (zwłaszcza w okresie zimowym) tam gdzie 
nie ma właścicieli przyległych nieruchomości; 

g. zachowanie się młodzieży na parkingach np. w obrębie sklepów, parking na 
cmentarzu ul. Mickiewicza – spożywanie alkoholu, narkotyki, głośne 
zachowywanie się w godz. nocnych, jazda z „piskiem” opon. 
 

 

12.  Planowane działania w  2023: 
 
Opisane w sprawozdaniu zadania Straż Miejska będzie prowadziła na odpowiednim poziomie 
i uzależnione od okresu i nasileń występowania zdarzeń – zjawisk.  

 
Ponadto w szczególności działania będą prowadzone w kierunku:  

a. dalszej rozbudowy monitoringu, jako jedno z najważniejszych zadań Straży 
Miejskiej (instalacja bądź wymiana nowych kamer, modernizacja stanowiska do 
obserwacji monitoringu, itd.); 

b. działań w zakresie profilaktyki dzieci i młodzieży; 
c. systematycznej kontroli w zakresie spalania odpadów w piecach grzewczych 

(działania kompleksowe, na interwencje, wyrywkowe); 
d. kontrole gospodarki odpadami, ściekami; 

 
 


