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Przewodniczący Rady Miejskiej w

Mosinie

W odpowiedzi na zapytanie Radnej Rady Miejskiej w Mosinie, Pani Małgorzaty Kaptur,
numer sprawy BR0003.597.2013 z dnia data wpływu 06.05.2013 r. uprzejmie informuję, że;

ad. 1 Komendant Straży Miejskiej w każdym miesiącu przygotowuje sprawozdanie z
działania Straży Miejskiej za dany miesiąc.

Rozliczenie za miesiąc KWIECIEŃ 2013

RAZEM

interwencje porządkowe 162

Fotoradar ilość wykonanych zdjęć 266

MKK Fotoradar 106

MKK porządkowe 6

osoby legitymowane 164

osoby pouczone 109

odłowione zwierzęta 9

osoby nietrzeźwe 12

kontrola sklepów i targowiska miejskiego 87

kontrola posesji 22

współdziałanie z innymi referatami 39

nadzór nad ukaranymi 15

ilość przepracowanych godz. przez ukaranych 109

Przekaz Policji 14

wspólne parole z POLICJĄ w godz. 18.00-02.00
6

Zabezpieczenie. Imprez i uroczystości 5
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Oprócz przedstawionych działań Straż Miejska w dalszym ciągu zabezpieczała miejsca

przed dostępem dzików do posesji mieszkańców ul. Strzeleckiej w Mosinie. W wyniku

współpracy odłowiono lochę z warchlakami i wywieziono w miejsce niezagrażające

mieszkańcom Naszej Gminy. Zabezpieczała dojście dzieci do szkoły na skrzyżowaniu ulic

Mocka i Rzeczypospolitej Mosińskiej.

Prowadzone kontrole prędkości z użyciem fotoradaru w dalszym ciągu wykazują

na systematyczne zmniejszanie prędkości przez kierowców, niemniej jednak zdarzają się

przypadki znacznych przekroczeń: w Sasinowie w dniu 16 kwietnia mieszkanka Mosiny jadąca

z prędkością 100 km/h, w dniu 24 kwietnia na ul. Śremskiej motocyklista jadący z prędkością

156 km/h ul. Śremską w Mosinie.

Wśród odłowionych zwierząt po raz pierwszy, na prywatnej posesji w rejonie Karolewa

został odłowiony bóbr, bezpiecznie przewieziony wypuszczony do rzeki Warty Straż Miejska

prowadzi działania oraz walczy z nielegalnymi wysypiskami śmieci oprócz form restrykcyjnych

nadzoruje i uczestniczy w sprzątaniu terenów należących do Gminy w wyniku czego w miesiącu

kwietniu ukarani przez Sąd Rejonowy wykonywaniem prac społecznie użytecznych likwidowali

nielegalne wysypiska śmieci, sprzątali chodniki zebrali ponad 40 worków śmieci.

Ponadto strażnicy uczestniczyli w spotkaniu przedszkolu na temat bezpieczeństwa

na drogach, zachowania w przypadku spotkania z osobami nieznanymi oraz postępowania w

razie kontaktu z nieznanymi zwierzętami.

ad. 2 Straż Miejska prowadzi na bieżąco dokumentację telefonicznych zgłoszeń.

Sprawdzamy możliwości techniczne przyłączenia systemu nagrywania rozmów telefonicznych.

ad.3 Strażnicy Miejscy prowadzą notatniki służbowe i książkę meldunków. Z

przeprowadzonych czynności sporządzane są notatki służbowe i urzędowe.

ad.4 Efektywność działań Straży Miejskiej Burmistrz Gminy ocenia dokonując

cotygodniowo analizy zdarzeń na spotkaniach z Komendantem Straży Miejskiej i raz w miesiącu

z Komendantem Policji.

ad.5 Straż Miejska posiada instrukcję obsługi monitoringu oraz prowadzona jest książka

wejść do pomieszczenia monitoringu.

ad.6 Do chwili obecnej, w I półroczu 2013 r. Straż Miejska nałożyła jeden mandat

gotówkowy dla obcokrajowca, który nie posiadał stałego miejsca zameldowania. Powyższy

mandat został rozliczony poprzez wpłatę do kasy w dniu nałożenia mandatu. W postępowaniach

bezgotówkowych windykacją zajmuje się księgowość Urzędu Miejskiego.

ad. 7 Oceniam wysoko efektywność działań Straży Miejskiej. Uchybienia w pracy, uwagi,

czy inne zmiany w działaniu straży miejskiej czy policji przekazywane są w ramach spotkań

Komendantów służb mundurowych.
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ad.8 Na działalność strażników wpłynęła w bieżącym roku jednak skarga, kierowcy

ukaranego mandatem za przekroczenie prędkości.

ad.9 Policja posiada możliwość podglądu obrazu monitoringu.

Otrzymują:

1. Adresat;

2. aa.
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