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Pani

Zofia Spiger

Bur istrz Gminy Mosina

W załączeniu przekazuję kserokopię wniosku radnej Małgorzaty Kaptur

o udostępnienie sprawozdania rocznego Straży Miejskiej oraz o zmianę sposobu

informowania o działalności Straży Miejskiej.
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Pani
Małgorzata Kaptur
Radna Rady Miejskiej
w Mosinie
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INTERPELACJA -WNIOSEK

1. Imię i nazwisko radnego: Małgorzata Kaptur

2. Proszę o udostępnienie sprawozdania rocznego (za 2013 r.) Straży Miejskiej w
Mosinie a także o zmianę sposobu informowania o działalności Straży Miejskiej.

Mosińska Straż Miejska nie ma swojego miejsca na gminnej stronie www.mosina.pl. Po
wpisaniu w wyszukiwarkę można się z ok. 30 notatkami z lat 2002 - 2014, z których połowa to
relacje z imprez, w których straż jest tylko wymieniona z nazwy. Taki sposób informowania
sprawia, że mieszkańcy nie są informowani właściwie o tym, czym zajmuje się straż.
„Merkuriusz Mosiński” również nie informuje o zakresie obowiązków i działaniach strażników
miejskich.

Pragnę zauważyć, że właściwa informacja o działaniach kontrolno-porządkowych ma
również duże znaczenie edukacyjne. Poprzez pokazywanie przypadków naruszania prawa
popularyzuje się wśród mieszkańców wiedzę na temat obowiązujących przepisów.

Funkcjonowanie Straży Miejskiej to w 2013 r. wydatek 713 542 zł. Mieszkańcy mają prawo do
pełnej informacji na temat działalności służby utrzymywanej z ich podatków.

Wnoszę o zmianę sposobu informowania na bardziej nowoczesny, rzeczowy, systematyczny.
Proponuję skorzystać z dobrych wzorów z innych gmin, np. Swarzędza, Kórnika, Lubonia.

„J/ / (/Ć /

Mosina, 2.06.2014 r.

Jedna z informacji po wpisaniu frazy „straż miejska” w wyszukiwarkę dotyczy roku 2002.
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Informacje Straży Miejsidej

W Straży Miejskiej pracuje 4 strażników i komendant. Od początku tego roku, strażnicy pouczyli około 6oo osób.
100 osób ukarali mandatami, z których łączna suma n 860 zł trafiła do gminnej kasy. Ponadto zatrzymali 17 osób
pod wpływem alkoholu, w tym 15 odwieźli do izby wytrzeźwień. Uwagi dotyczące ich codziennej pracy, czytelnikom
przekazuje komendant Andrzej Woźniak

Dziękujemy mieszkańcom ul. Rzeczypospolitej Mosińskiej oraz rodzicom dowożącym dzieci do SPi
w Mosinie, za zrozumienie problemu utrudnień komunikacyjnych podczas prowadzonych prac ziemnych
w ul. Poznańskiej. Dzięki ternu, ruch został tu ograniczony, co wyeliminowało większe problemy.
Jednocześnie dementujemy plotkę o karaniu przez strażników mandatami, kierowców yjeżdżających
w tym czasie w ul. Rzeczypospolitej. W tym, jak i winnych przypadkach utrudnień, staramy się być
elastyczni i ułatwiać ruch pouczając kierujących pojazdami, a nie od razu karać.



• Ze strony kierowców padały pytania, dlaczego nie stoimy na skrzyżowaniu Szosa Poznańska - ul. Mocka.
i nie kierujemy ruchem. Niestety, Ustawa o strażach miejskich, nie daje nam takich uprawnień. Jeżeli
podejmujemy się kierowania ruchem drogowym, robimy to na własną odpowiedzialność.
Przypominamy, o utrudnieniach w ruchu Szosą Poznańską, gdzie obecnie trwają prace kanalizacyjne.
Prosimy kierowców, by zwracali uwagę na ustawione oznakowanie.

• Codziennie w godzinach porannych strażnicy zabezpieczają dojście dzieci do SPi. Od 1 września, stoimy
także przy skrzyżowaniu ul. Mocka z Szosa Poznańską. Przy okazji zwracamy uwagę, że dziecko
przewożone na rowerze, powinno znajdować się w foteliku. Zauważyliśmy, że znaczna część rodziców
uw”zględniła nasze pouczenia i zadbała o bezpieczeństwo pociech wożonych rowerem. Natomiast w dalszym
ciągu nie widać reakcji kierowców przewożących dzieci samochodem. Przypominamy, że dla
bezpieczeństwa dziecko powinno znąjdować się w foteliku, na tylnym, siedzeniu pojazdu.

• Trwa kontrola wywozu nieczystości stalych i płynnych. Pomimo, że w mieście budowana jest kanalizacja,
dopóki posesje nie są podłączone do systemu odprowadzania ścieków, na właścicielach ciąży obowiązek
przechowywania przez okres co najmniej dwóch lat rachunków za wywóz nieczystości przez
koncesjonowaną firmę. Zwracamy uwagę, że wywoźnikiem, który nie wystawia rachunków, może
zainteresować się Urząd Skarbowy.

• W dalszym ciągu, w siedzibie Straży Miejskiej znakowane są rowery. Zachęcamy mieszkańców do
zabezpieczania tych pojazdów przed kradzieżą.

• Straż Miejska prowadzi intensywną współpracę z komisariatem Policji w Mosinie. Pojawił się zarzut, że
z niewiadomych powodów naszym radiowozem wozimy policjantów. Rzeczywiście, strażnik jeździ
z policjantem radiowozem SM, a policjant ze strażnikiem radiowozem policji, gdyż odbywąją wspólne
patrole po terenie całej gminy. Takie wspólne patrole, dają możliwość skuteczniejszych interwencji dzięki
tym uprawnieniom policji, których Straż Miejska ustawowo nie posiada, np. zatrzymywanie pojazdów,
większa możliwość karania mandatami. W ostatnim czasie, we wspólnym pościgu zatrzymano pijanego
kierowcę.

• By poszerzyć zakres uprawnień, strażnicy przeszli dodatkowe szkolenia: wyłapywania zwierząt, dzięki
czemu złapano 20 błąkających się psów i lisów, w tym w 2 przypadka stwierdzono wścieklizną; kontroli
osób łowiących ryby, dzięki czemu wspólnie ze strażą rybacką, na gorącym uczynku udało się złapać
kłusowników, o czym informował ostatni Biuletyn.


