


W roku 2014 
uległa zmianie 

strona BIP. 
Zmiana ta 

związana była ze 
zmianami 

operatora przez 
UMT. 

Wszystkie 
informacje oraz 
dane dotyczące 
pracy jednostki 

StraŜy Miejskiej w 
Tarnowie zawarte 

są obecnie na 
stronie BIP pod 

adresem: 

http://bip.malopol
ska.pl/smtarnow



� ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych, 

� czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego,

� współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania Ŝycia i zdrowia obywateli, 

� zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,

� ochrona obiektów komunalnych i urządzeń uŜyteczności publicznej,  

� współdziałanie z organizatorami i innymi słuŜbami w ochronie porządku podczas

zgromadzeń i imprez publicznych, 

� doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, 

� informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagroŜeń, 

� konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pienięŜnych na 
potrzeby gminy,

� straŜ miejska wykonuje teŜ inne zadania wynikające z ustaw szczegółowych i aktów prawa 
miejscowego,



� udzielanie pouczeń, 

� legitymowanie osób 

� ujęcie osób,

� dokonywanie kontroli osobistej, 

� nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,

� prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia, 
kierowanie wniosków o ukaranie do sądu,

� usuwanie pojazdów i ich unieruchamianie przez blokowanie kół,

� wydawanie poleceń, 

� Ŝądanie niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych, 

ponadto:

� monitorowanie i utrwalanie obrazu wykroczeń i przestępstw, 
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W roku 2014 zakupiono pojazd marki Opel Combo za kwotę 87216 zł, 
przeznaczony do przewozu osób nietrzeźwych. 

Dwa samochody: Dacia Logan i Daewoo Lanos, zostały wycofane z 
eksploatacji i zezłomowane. 



Konieczność dostosowania się do obowiązujących standardów obliguje 
przede wszystkim słuŜby  ochrony porządku  i  bezpieczeństwa do sprostania 
współczesnym wymogom w zakresie łączności radiowej. 

Od roku 2010 trwa wymiana sprzętu łączności radiowej, polegająca na 
zastępowaniu radiotelefonów analogowych cyfrowymi z wbudowanym systemem 
GPS.  Nakłady,  które zrealizowano do tej pory wynoszą łącznie 56.139,14 zł i 
pozwoliły na zakup łącznie 26 radiotelefonów cyfrowych; 9 samochodowych i 17 
przenośnych, co umoŜliwia zastąpienie łączności analogowej cyfrową.  

Ponadto w roku 2013 zakupiono oprogramowanie „Radiolog” do lokalizacji 
radiotelefonów (GPS) wraz z komputerem i monitorem za kwotę 10 484 zł.
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StraŜnicy systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje 
ogólne. W ciągu ostatnich 6 lat 6 straŜników ukończyło studia 
wyŜsze, a 3 osoby studia podyplomowe. Aktualnie studiuje 5 osób. 
W chwili obecnej ponad 30% stanu osobowego jednostki posiada 
wyŜsze wykształcenie. 
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W ramach współpracy ze społecznością lokalną oraz realizowania swych zadań
ustawowych w okresie od 1 stycznia 2014 roku do dnia  31 grudnia 2014 roku 
dyŜurny straŜy miejskiej przyjął i przekazał do zrealizowania 11045 interwencji.
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 interwencje zgłoszone do dyŜurnego SM

drogowe - 3045

porządek publiczny - 4182
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pomoc mieszkańcom - 1229 ( w tym pomoc
bezdomnym - 491)

handel - 123

inne - 221



Spośród 11045 zgłoszonych do StraŜy Miejskiej interwencji 
najwięcej bo 4182, tj. 37,9% stanowiły te związane z utrzymaniem porządku            
i spokoju w miejscach publicznych, jak zakłócanie spokoju, nieobyczajne 
wybryki, spoŜywanie alkoholu, Ŝebranie, bójki, uszkodzenia mienia, kradzieŜe, 
itp. 

Drugą grupę stanowiły interwencje drogowe, głównie parkowanie 
samochodów w miejscach zabronionych. Takich interwencji było 3045, tj. 
27,5% ogółu. Znacząca grupa zgłoszeń dotyczyła spraw porządkowych, takich 
jak: dzikie wysypiska śmieci, zaśmiecanie miejsc publicznych oraz utrzymanie 
porządku na posesjach, których wpłynęło 1276, co stanowi 11,5% ogółu. 

W sprawie zwierząt (w tym psów) mieszkańcy interweniowali 946 
razy, co stanowi 8,6% zgłoszeń. Interwencji dotyczących pomocy 
mieszkańcom, w tym osobom bezdomnym - wpłynęło do dyŜurnego StraŜy 
Miejskiej 1229, co stanowi 11,1% zgłoszonych. Pozostała liczba (w tym 
handlu) stanowiła 3,3% ogółu zgłoszonych do dyŜurnego interwencji. 



NaleŜy podkreślić, Ŝe StraŜ Miejska w Tarnowie koncentruje się nie tylko 
na zadaniach wynikających z ustawowych obowiązków, ale wysoko stawia 
zadania związane z szeroko pojętą pomocą dla mieszkańców Tarnowa. Jesteśmy 
słuŜbą miejską pracującą całodobowo, we wszystkie dni tygodnia, więc 
mieszkańcy zwracają się do nas poza czasem pracy Urzędu Miasta z róŜnymi 
sprawami nie leŜącymi w kompetencjach straŜy miejskiej.  JeŜeli nie są zbyt 
zawiłe, przyjmujemy je i weryfikujemy, przekazujemy do właściwych wydziałów 
Urzędu Miasta Tarnowa, jednostek organizacyjnych lub innych podmiotów często 
monitorując ich realizację. 

StraŜnicy są nastawieni na pomoc osobom potrzebującym, w tym 
osobom bezdomnym, zwłaszcza w okresach zimowych. Osoba bezdomna o 
dowolnej porze moŜe zwrócić się do straŜy miejskiej i taką pomoc we współpracy 
z właściwymi podmiotami otrzyma. Dobra współpraca w tym zakresie z MOPS, 
Policją czy Domem dla Bezdomnych MęŜczyzn skutkuje tym, Ŝe od  kilku juŜ lat 
nikt w Tarnowie nie zamarzł. 

Od 3 lat świadczymy dla mieszkańców bezpłatną usługę rozruchu 
silników samochodowych. Co roku kilkaset kierowców korzysta z tej formy 
pomocy. Zadania te w głównej mierze bezpośrednio realizuje Oddział Patrolowo –
Intewrencyjny.   
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Realizacja przez Tarnowską StraŜ Miejską zadań ustawowych 
związanych z zapewnieniem ładu i porządku w mieście, a takŜe świadomość
pełnienia słuŜebnej roli wobec społeczności lokalnej były priorytetami w roku 
2014. To potrzeby mieszkańców w tym zakresie pozwalają na wyznaczenie celów 
i zadań realizowanych przez jednostkę, wpływając tym samym pośrednio  na jej 
rozwój w kierunku jak najbardziej efektywnego i sprawnego działania.  

Realizacja przez Tarnowską StraŜ Miejską zadań ustawowych 
związanych z zapewnieniem ładu i porządku w mieście, a takŜe świadomość
pełnienia słuŜebnej roli wobec społeczności lokalnej były priorytetami w roku 
2014. To potrzeby mieszkańców w tym zakresie pozwalają na wyznaczenie celów 
i zadań realizowanych przez jednostkę, wpływając tym samym pośrednio  na jej 
rozwój w kierunku jak najbardziej efektywnego i sprawnego działania.  

Fundamentalne znaczenie dla dyslokacji patroli i wyznaczanie im 
zadań do realizacji miały ilość i rodzaj interwencji zgłaszanych przez 
mieszkańców Tarnowa do straŜy oraz opinie mieszkańców. RównieŜ współpraca 
z radami osiedli i jednostkami miejskimi, a takŜe wymiana informacji ze słuŜbami 
działającymi w zakresie ładu, porządku i bezpieczeństwa (m.in. z Policją, StraŜą
PoŜarną, StraŜą Graniczną) wpływały na usprawnienie działań zmierzających do 
zaspokojenia potrzeb mieszkańców w tym zakresie.  Oprócz wyŜej 
wymienionych, takŜe rodzaj i ilość wykroczeń ujawnianych przez straŜników, 
pozwalała na określenie potrzeb zintensyfikowania działań w tych rejonach.

Przedsięwzięcia te oraz dbałość o wysoki poziom załatwiania spraw 
mieszkańców wpływających do straŜy spowodowały, Ŝe w przeciągu kilku lat od 
2008 roku ich liczba wzrastała. Zawiadomienia telefoniczne przyjmowane przez 
dyŜurnych straŜy w 2012 roku wzrosły w porównaniu do 2008 roku o 82%. W 
roku 2013 i 2014 zanotowano niewielki ich spadek o 6,4% w porównaniu do roku 
2012. 



Poza interwencjami zgłoszonymi do straŜy miejskiej straŜnicy podjęli             
i załatwili z własnej inicjatywy 3129 róŜnych interwencji oraz dokonali 9418 kontroli 
142 miejsc zagroŜonych wskazanych przez mieszkańców, rady osiedli czy 
spółdzielnie mieszkaniowe. 

Najczęściej miejscami zagroŜonymi były miejsca zakłócania spokoju               
i porządku, spoŜywania alkoholu oraz nieprawidłowego parkowania samochodów.
Ponadto straŜnicy w czasie pełnienia słuŜb osiągnęli następujące wyniki:

22393Kontrole, zabezpieczenie obiektów handlowych, szkół i innych posesji9.

175Asysty dla innych podmiotów8.

92Asysty dla Urzędu Miasta7.

230Zabezpieczono imprez sportowych, kulturalnych, patriotycznych, dyskotek szkolnych6.

34Osoby ujęte i przekazane Policji5.

17Ujawnione przestępstwa4.

1362Osoby doprowadzone do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania3.

4Pojazdy usunięte z drogi2.

542Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół1.
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StraŜnicy miejscy w 2014 roku ujawnili 10818 
wykroczeń, w roku ubiegłym 11853 wykroczenia.

Wykroczenia te były ujawnione głównie przez 
funkcjonariuszy Oddziału Patrolowo Interwencyjnego.

Najwięcej, bo aŜ 7540 , tj. 69,6% z nich zakończyło 
się pouczeniem bez stosowania środków represyjnych,             
w roku ubiegłym wskaźnik ten był podobny. 

Mandatami karnymi ukarano 2949 osób, co stanowi 27,2% ogólniej liczby wykroczeń. 
Wnioski o ukaranie skierowane do sądu (329  wniosków) stanowiły 3,04% ogółu wykroczeń. 
Wykroczenia drogowe w liczbie 6000 stanowiły 55,4% ogółu, z czego represjonowano w postaci 
mandatu karnego 1464, tj. 24,4%. 

Prowadzona polityka karna przez tarnowską straŜ miejską nie jest represyjna. Od kilku 
lat liczba osób represjonowanych za popełnione wykroczenia grzywną w postaci mandatu karnego 
lub kierowaniem wniosku o ukaranie do sądu oscyluje w granicach 30% wobec wszystkich 
ujawnionych sprawców wykroczeń. Wobec około 70% sprawców wykroczeń stosowane są środki 
nie represyjne, jak pouczenia czy zwrócenie uwagi. Dotyczy to równieŜ kierowców popełniających 
wykroczenia drogowe.  
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2Za zaśmiecanie 

43Za niezastosowanie się do znaku drogowego 

329Razem

2Za odmowę wylegitymowania się

4Za nieobyczajny wybryk

6Za wybryk chuligański i zakłócanie spokoju

6Za naruszenie przepisów ruchu drogowego

6Za puszczanie psa luzem (bez smyczy) w miejscu publicznym

7Za nie wywiązywanie się z obowiązków właściciela posesji 

10Za niszczenie zieleni

11Pozostałe 

14Za uŜywanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym 

26Za spoŜywanie alkoholu w miejscu publicznym

192Za nie udzielenie informacji co do osoby popełniającej wykroczenie (uŜywającej pojazd)

ilośćRodzaj wykroczenia



Na rozprawach sąd orzekł karę grzywny w 256 
przypadkach na kwotę 28325 zł, karę nagany w 4 przypadkach, w jednym 
przypadku orzekł winę odstępując od wymierzenia kary, w jednym 
przypadku orzekł karę aresztu, karę ograniczenia wolności orzekł w 2 
przypadkach. Do dnia 31 stycznia 2015 roku sąd nie rozpatrzył jeszcze 
65 wniosków.

kara grzywny - 256

ograniczenie wolności - 2
nagana - 4

nie orzeczone - 65
areszt - 1





W 2014 roku działania 
porządkowe straŜy miejskiej 
ukierunkowane były, tak jak i w latach 
ubiegłych, głównie na poprawę stanu 
porządku i czystości miasta.  Zakres 
działań porządkowych obejmował
równieŜ interwencje w stosunku do 
zwierząt, zarówno dzikich, jak teŜ
domowych, tych luźno biegających, 
jak i zakłócających spokój 
mieszkańcom oraz tych, których 
właściciele niewłaściwie się z nimi 
obchodzili. 

PowyŜsze działania prowadzone były 
m.in. w oparciu o ustawę
o utrzymaniu czystości i porządku         
w gminach oraz uchwałę Rady 
Miejskiej w Tarnowie w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości            
i porządku na terenie Miasta Tarnowa 
a takŜe ustawę o ochronie zwierząt, 
ustawę o ochronie środowiska, 
ustawę o odpadach. 



Do dyŜurnego straŜy mieszkańcy Tarnowa zgłosili 1276 interwencji 
telefonicznych dotyczących spraw porządkowych, drogą pisemną wpłynęło 423 takich 
spraw.  Sprawy wpływające na piśmie dotyczyły zarówno miejsc zaśmieconych, 
zanieczyszczonych, braku pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, 
przepełnionych zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych, zanieczyszczania 
dróg, placów, zieleńców, magazynowania odpadów, niewłaściwego pozbywania się
odpadów, w tym ich spalania, nieprawidłowego przetrzymywania zwierząt, pogryzień
przez psy, dokarmiania i hodowli zwierząt,  zakłócania spokoju przez zwierzęta 
domowe, niszczenia zieleni, uszkodzenia nawierzchni dróg, urządzeń infrastruktury 
drogowej i znaków drogowych,  zniszczeń środowiska spowodowanych 
wprowadzaniem zanieczyszczeń do wód, powietrza i ziemi,  wypalania suchych traw, 
wycinki drzew. 



W 573 przypadkach interweniowano w sprawie zanieczyszczonych, 
zaśmieconych w mniejszym bądź większym stopniu  terenów stanowiących własność
zarówno Gminy Miasta Tarnowa, jak i osób prywatnych, doprowadzając, we 
współpracy z właściwymi słuŜbami, najczęściej z Wydziałem Usług Ogólnomiejskich 
UMT do ich uprzątnięcia. W 50 przypadkach miejsca te moŜna było nazwać dzikimi  
wysypiskami  śmieci.  W ubiegłym roku ujawniono 78 takich miejsc. 

W celu przeciwdziałania powstawaniu  tzw. dzikich wysypisk śmieci 
podejmowane  były czynności kontrolne nieruchomości w zakresie posiadania 
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, a takŜe kontrole sposobu 
pozbywania się nieczystości ciekłych. Podczas kontroli mieszkańcy byli informowani 
o obowiązujących przepisach.

W celu przeciwdziałania powstawaniu  tzw. dzikich wysypisk śmieci 
podejmowane  były czynności kontrolne nieruchomości w zakresie posiadania 
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, a takŜe kontrole sposobu 
pozbywania się nieczystości ciekłych. Podczas kontroli mieszkańcy byli informowani 
o obowiązujących przepisach.

Działając na podstawie upowaŜnień Prezydenta Miasta Tarnowa straŜnicy 
dokonywali kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 
oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Przeprowadzono 260 kontroli posesji sprawdzając przestrzeganie obowiązków 
właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa 
oraz ustawy o ochronie środowiska,  w ramach których dokonano:

- 93 kontrole gospodarstw domowych w zakresie spalania odpadów w paleniskach 
grzewczych,

- 37 interwencji w sprawie spalania odpadów z pielęgnacji ogrodów,

Działając na podstawie upowaŜnień Prezydenta Miasta Tarnowa straŜnicy 
dokonywali kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 
oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Przeprowadzono 260 kontroli posesji sprawdzając przestrzeganie obowiązków 
właścicieli nieruchomości wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Tarnowa 
oraz ustawy o ochronie środowiska,  w ramach których dokonano:

- 93 kontrole gospodarstw domowych w zakresie spalania odpadów w paleniskach 
grzewczych,

- 37 interwencji w sprawie spalania odpadów z pielęgnacji ogrodów,



- 130  kontroli posesji w zakresie wywiązywania się właścicieli nieruchomości               
z obowiązków utrzymania czystości i porządku na nieruchomości, podczas których 
kontrowano czy posesje są przyłączone do sieci kanalizacyjnej. W przypadku, gdy 
posesja nie jest przyłączona do sieci kanalizacyjnej z uwagi na brak sieci kanalizacji 
sanitarnej w tym rejonie, sprawdzano czy nieczystości ciekłe są gromadzone                   
w zbiornikach bezodpływowych, wybieralnych (szambach) oraz sprawdzano  
udokumentowanie sposobu ich opróŜniania (rachunki za wywóz nieczystości), a takŜe 
czy posesje zostały wyposaŜone w pojemniki słuŜące do zbierania odpadów 
komunalnych. 



Za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządków w gminach oraz w regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie Miasta Tarnowa pouczono 134 osoby, mandatami karnymi 
ukarano 103 osoby oraz sporządzono 13 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego 
w Tarnowie, w tym:

- za niewywiązywanie się z obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe 
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Tarnowa, mające na celu ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi, tj. 
za wyprowadzanie psów na tereny przeznaczone do wspólnego uŜytku bez smyczy 
oraz za nieusuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach 
przeznaczonych do wspólnego uŜytku, mandatami karnymi ukarano 69 osób, 
pouczono 119 osób, sporządzono 6 wniosków o ukaranie do sądu, 

- za niewywiązywanie się z obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 
utrzymania czystości  i porządku na nieruchomości, tj. za brak udokumentowania 
sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych z nieruchomości oraz za brak 
pojemników do gromadzenia odpadów mandatami karnymi ukarano 32 osoby, 
pouczono 13 osób,

Za spalanie odpadów poza spalarniami lub współspalarniami (w piecach, ogniskach) 
mandatami karnymi ukarano 11 osób, pouczono 29 osób, sporządzono  1 wniosek o 
ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie.
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Za spalanie odpadów poza spalarniami lub współspalarniami (w piecach, ogniskach) 
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ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie.



Prowadzono 34 sprawy dotyczące pozostawienia na drogach pojazdów 
bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, Ŝe nie są uŜywane, potocznie 
zwanych wrakami. W 3 przypadkach straŜnicy wydali dyspozycję usunięcia  takich 
pojazdów z drogi, w 23 przypadkach interwencje straŜników doprowadziły do 
usunięcia wraków przez ich właścicieli, a 8 zgłoszeń mieszkańców było 
bezzasadnych.

Ujawniono 909 przypadków zaśmiecania miejsc publicznych i niszczenia 
zieleni, za które mandatami karnymi ukaranych zostało 369 osób, pouczono 528 
osób, skierowano 13 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Na 
wniosek mieszkańców zwracano się pisemnie do właścicieli prywatnych 
nieruchomości z prośbą o wykoszenie wyrosłych na tych nieruchomościach traw           
i chwastów, które rozsiewały się na nieruchomości sąsiednie, a niejednokrotnie 
ograniczały widoczność w obrębie dróg. 

Celem przypomnienia mieszkańcom o obowiązkach dotyczących 
utrzymywania zwierząt domowych rozesłano do spółdzielni mieszkaniowych             
i administratorów budynków, a takŜe  do rad osiedli informację przypominającą
o obowiązkach właścicieli psów, prosząc o jej rozpowszechnienie wśród 
mieszkańców. 

Prowadzono 34 sprawy dotyczące pozostawienia na drogach pojazdów 
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usunięcia wraków przez ich właścicieli, a 8 zgłoszeń mieszkańców było 
bezzasadnych.
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osób, skierowano 13 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie. Na 
wniosek mieszkańców zwracano się pisemnie do właścicieli prywatnych 
nieruchomości z prośbą o wykoszenie wyrosłych na tych nieruchomościach traw           
i chwastów, które rozsiewały się na nieruchomości sąsiednie, a niejednokrotnie 
ograniczały widoczność w obrębie dróg. 

Celem przypomnienia mieszkańcom o obowiązkach dotyczących 
utrzymywania zwierząt domowych rozesłano do spółdzielni mieszkaniowych             
i administratorów budynków, a takŜe  do rad osiedli informację przypominającą
o obowiązkach właścicieli psów, prosząc o jej rozpowszechnienie wśród 
mieszkańców. 



Podjęto 113 interwencji w związku z umieszczaniem reklam, afiszy i ulotek  
poza miejscami do tego przeznaczonymi lub teŜ bez uzyskania zgody władającego 
takim miejscem, tj. na drzewach, słupach, a takŜe umieszczania tzw. „potykaczy”
i manekinów  na chodnikach. Za wykroczenia te ukarano mandatami karnymi 12
osób, pouczono 33 osoby, skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego              
w Tarnowie. StraŜnicy podejmując działania zmierzające do usunięcia reklam, 
plakatów współpracowali w tym zakresie z Referatem Krajobrazu Miasta  UMT oraz
mieszkańcami, którym zaleŜy na estetyce otoczenia ich miejsca zamieszkania.  
Doprowadzono do usunięcia wielu plakatów i bilbordów umieszczonych na 
ogrodzeniach prywatnych nieruchomości, które to ogrodzenia znajdują się na 
terenie naleŜącym do Gminy Miasta Tarnowa. W kilku przypadkach  skierowano 
pisma do firm reklamujących swoją działalność o zaprzestanie niezgodnego                
z prawem umieszczania reklam, ulotek, informując równocześnie,   Ŝe działania takie 
stanowią wykroczenie.
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W 266 przypadkach interweniowano w sprawach uszkodzonych lub 
zniszczonych znaków drogowych, uszkodzonych nawierzchni dróg, studzienek 
kanalizacyjnych , telekomunikacyjnych, awarii sygnalizacji świetlnej, wodociągowej, 
awarii oświetlenia ulicznego, zerwanych liniach telekomunikacyjnych. Informacje 
przekazywano do właściwych słuŜb, np. Pogotowie Wodociągowe, Pogotowie 
Energetyczne, Dyspozytor Orange, TTJ-Technika, Efektar, Wydział Usług 
Ogólnomiejskich UMT. 

W sprawach porządkowych najczęściej współpracowano z Radami Osiedla 
„Klikowa”, „Rzędzin”, „Jasna”, „KrzyŜ”. W ramach współpracy organizowano 
wspólne objazdy osiedli, podczas których przedstawiciele rad osiedli wskazywali 
nieprawidłowości zwracając się do straŜy o pomoc w ich rozwiązaniu. 





Współpraca straŜy miejskiej z placówkami oświatowymi w Tarnowie 
obejmowała m.in. prowadzenie dwóch programów profilaktycznych: „Bądź
świetlikiem na drodze” oraz „Poznajemy zasady bezpieczeństwa”

Program „Bądź świetlikiem na drodze” prowadzony był przez Referat 
ds. Wykroczeń i Profilaktyki w 12 szkołach i 4 przedszkolach. W spotkaniach 
udział wzięło 3071 dzieci. Celem tego programu jest zwiększenie 
bezpieczeństwa dzieci przez uczenie ich zasad bezpiecznego poruszania się
po drogach. Omawiane są najwaŜniejsze przepisy oraz udzielane są dzieciom 
wskazówki jak zapobiegać niebezpieczeństwu, szczególnie przy złych 
warunkach atmosferycznych, gdy widoczność na drodze jest znacznie 
ograniczona. Dzieci w czasie zajęć wspólnie z funkcjonariuszem zawieszają
odblaski przy tornistrach, dzięki którym idące drogą dziecko będzie widoczne 
z około 200 metrów, co daje szansę na właściwą reakcję kierowcy i uniknięcie 
wypadku. W trakcie zajęć dzieci malują znaki drogowe, organizowane są takŜe 
róŜne zabawy uczące dzieci prawidłowych zachowań na drodze i utrwalające 
przekazaną wiedzę. WaŜnym aspektem spotkań profilaktycznych jest 
zwiększenie zaufania dzieci do straŜy miejskiej jako słuŜby mającej pomagać i 
chronić obywateli. 
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Nowym programem wprowadzonym w 2014 roku sondaŜowo był program 
pod tytułem „Poznajemy zasady bezpieczeństwa”.

Program ten został przeprowadzony w Przedszkolu Publicznym nr 32,               
w którym uczestniczyło 814 dzieci. 

Program ten ma na celu uczenie dzieci zasad bezpieczeństwa                            
w spotkaniach z osobami obcymi i bezpiecznego poruszania się po drogach. 
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Oprócz wymienionych programów profilaktycznych i doraźnych akcji  
w ramach współpracy z placówkami oświatowymi straŜ miejska przyjęła                  
i zrealizowała na bieŜąco prośby pisemne szkół, dotyczące głównie 
zabezpieczenia przed dewastacją budynków i boisk w okresie wakacji, a takŜe 
dyskotek szkolnych.

W roku 2014, podobnie jak w latach ubiegłych, straŜ miejska 
współpracowała z Policją w zabezpieczeniu bezpiecznego powrotu dzieci do 
szkoły i wypoczynku w okresie ferii zimowych i wakacji. 

Pracownik Referatu ds. Wykroczeń i Profilaktyki na stałe brał udział
w pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy                   
w Rodzinie.

W ramach akcji „Biała WstąŜka” funkcjonariusze SM wspólnie                   
z pracownikami MOPS-u wręczyli kobietom na ulicach miasta 305 białych róŜ, 
jako symbolu sprzeciwu przemocy w rodzinie.
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DyŜurni straŜy 
miejskiej pełnią jednocześnie 
rolę całodobowej słuŜby 
dyŜurnej w strukturach 
Miejskiego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego, zapewniając 
przez pełne 24 godziny kontakt z 
Wojewódzkim Centrum 
Zarządzania Kryzysowego,               
a takŜe z Policją i StraŜą
PoŜarną oraz innymi 
podmiotami podejmującymi 
działania w przypadku zagroŜeń. 
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SłuŜba dyŜurna straŜy miejskiej pełniąc funkcję dyŜurną Miejskiego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego realizowała następujące zadania wynikające z ustawy               
o zarządzaniu kryzysowym: pełniła całodobowo dyŜur w celu zapewnienia przepływu 
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, współdziałała z centrami zarządzania 
kryzysowego organów administracji publicznej, współpracowała z podmiotami 
realizującymi monitoring środowiska, współdziałała z podmiotami prowadzącymi akcje 
ratownicze i poszukiwawcze, dokumentowała działania podejmowane przez centrum.

Wymiana informacji o zagroŜeniach w relacji MCZK - WCZK jest realizowana 
poprzez utrzymywanie stałej łączności oraz składanie doraźnych i dobowych 
meldunków  informacyjnych do WCZK, przyjmowanie i rozsyłanie wg procedur 
ostrzeŜeń, dotyczących moŜliwości wystąpienia zagroŜeń, przesyłanych przez 
DyŜurnych Operacyjnych WCZK, informowanie na bieŜąco WCZK o zdarzeniach 
mających istotne znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi, a takŜe rozsyłanie ostrzeŜeń
meteorologicznych do słuŜb i instytucji oraz osób mieszkających w rejonach 
zagroŜonych  wg procedur powiadamiania. Ponadto w przypadku wystąpienia 
zdarzenia dyŜurni SM przekazują na bieŜąco meldunki sytuacyjne do WCZK 
(częstotliwość składania meldunków jest uwarunkowana rozwojem sytuacji). 

Działania podejmowane przez straŜ miejską w zakresie reagowania 
kryzysowego  są dokumentowane poprzez prowadzenie rejestru  meldunków 
wysyłanych do WCZK, prowadzenie rejestru  ostrzeŜeń przesyłanych przez WCZK,  
prowadzenie rejestru połączeń faksowych, prowadzenie KsiąŜki Interwencji StraŜy 
Miejskiej i jej elektronicznego rejestru oraz rejestrator rozmów telefonicznych. 
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Jednym z najwaŜniejszych elementów słuŜących poprawie bezpieczeństwa          
w miejscach publicznych  jest istniejący system monitoringu wizyjnego miasta 
Tarnowa, który składa się obecnie z 38 punktów kamerowych rozmieszczonych na 
terenie miasta (głównie ścisłe centrum i osiedla mieszkaniowe). Warto zaznaczyć, Ŝe 
praca większości z tych kamer jest oparta o łącza światłowodowe. Jedynie 2 z nich są
sterowane drogą radiową. Światłowód umoŜliwia przesyłanie sygnału bez opóźnień
i zakłóceń pojawiających się często przy stosowaniu łącza radiowego. RóŜnice są
widoczne zwłaszcza przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych  (opady 
deszczu, śniegu, itp.) lub przy wysokiej zabudowie (osiedla mieszkaniowe). Efektem 
zakłóceń sygnału radiowego jest opóźnienie w działaniu kamery lub całkowita utrata 
sterowności. 

Systematycznie w latach 2009-2014 modernizowano system monitoringu 
miejskiego. Prace związane z modernizacją i rozbudową monitoringu wizyjnego w tym 
okresie wyniosły łącznie 502.617,28 zł. i obejmowały między innymi  wymianę
podstawowych urządzeń w centrum dozoru wizyjnego jak: rejestratory, monitory, 
wideoserwery, klimatyzator  oraz wymianę i przyłączenie nowych kilkunastu kamer, 
wymianę obudow i kloszy kamer, wymianę części okablowania światłowodowego, czy 
zakup nowego zestawu komputerowego i dysków w celu zwiększenia pamięci. 

Corocznie podpisywana jest umowa na serwis systemu, w ramach której 
naprawiane są bieŜące usterki, a cały monitoring poddawany jest kwartalnym 
przeglądom. 
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W wyniku podjętych interwencji z monitoringu wystawiono 816 wezwań
dla kierowców nieprawidłowo zaparkowanych samochodów, załoŜono 155 blokad 
na koła takich samochodów, pouczono 353 osoby, zwrócono uwagę 376 osobom, 
nałoŜono 226 mandatów karnych, przewieziono do Punktu Opieki nad  Osobami 
Nietrzeźwymi 79 osób, a 4 osoby do Policyjnej Izby Zatrzymań, przekazano 14 
osób Pogotowiu Ratunkowemu i sporządzono 10 wniosków o ukaranie do Sądu.





Stałym elementem współpracy straŜy 
miejskiej i Policji jest bieŜąca wymiana informacji 
o zagroŜeniach występujących na terenie miasta, 
oraz udział komendanta straŜy miejskiej lub jego 
zastępcy w comiesięcznych naradach 
dyslokacyjnych w komendzie miejskiej policji, 
mających na celu koordynację działań obu słuŜb. 
Koordynacja słuŜb polegała w szczególności na 
podejmowaniu wspólnych działań i przedsięwzięć, 
jak równieŜ odpowiednim przygotowaniu                  
i zabezpieczaniu róŜnego rodzaju imprez                            
i uroczystości. Podczas narad uzgadniano 
najwaŜniejsze metody  i formy współpracy oraz 
dokonywano kalkulacji sił i środków  niezbędnych  
do planowanych  działań oraz zabezpieczeń. 
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Organizowanie wspólnych słuŜb polegało na łączeniu policjantów                  
i straŜników w patrole. W okresie wakacyjnym dodatkowo wspólny patrol 
kierowany był do kontroli miejsc wypoczynku (parki, baseny, starówka). Łącznie   
w 2014 r. z Policją wykonano 774 wspólne słuŜby. 

WaŜnym elementem współpracy  był udział straŜników miejskich                  
w zabezpieczaniu imprez sportowych, kulturalnych, uroczystości patriotycznych            
i kościelnych. Przykładem współpracy straŜy miejskiej i policji było 
zabezpieczenie 71 Tour de Pologne, Karpackiego Wyścigu Kurierów, XXII Finału 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy czy Tarnowskiej Pieszej Pielgrzymki na 
Jasną Górę.

W roku 2014 StraŜ Miejska w Tarnowie zaangaŜowana była w 54 akcjach 
organizowanych przez KMP, w których brało udział 278 straŜników oraz w 93 
innych działaniach mających na celu zabezpieczenie ładu i porządku na terenie 
miasta, do których skierowano 283 straŜników. 
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W roku 2014 straŜnicy 65 razy wzywali PSP do 
interwencji dotyczących poŜarów, usuwania 
skutków kolizji i awarii, usuwania zagroŜeń, 
interwencji związanych z ulatniającym się
tlenkiem węgla itp. Ponadto straŜnicy 73 razy 
zabezpieczali miejsca podejmowanych przez 
PSP akcji ratowniczych. Często korzystano               
z pomocy PSP przy usuwaniu róŜnych 
zagroŜeń, np. usuwaniu powalonych drzew na 
terenach miasta czy usuwaniu sopli                    
i nawisów śnieŜnych z budynków 
zagraŜających przechodniom w miejscach 
publicznych. Na bieŜąco współpracowano 
przy poŜarach, zabezpieczając teren 
zagroŜony. Bez zastrzeŜeń funkcjonował
przepływ informacji pomiędzy dyŜurnymi obu 
słuŜb o zagroŜeniach i podejmowanych 
działaniach. 
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Pogotowie Ratunkowe 
wzywane było przez 
straŜników 180 razy do 
osób nietrzeźwych 
potrzebujących pomocy 
oraz do wypadków 
zasłabnięć i tym 
podobnych interwencji.
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Najczęściej współpracowano z Wydziałem Usług Ogólnomiejskich            
w zakresie utrzymania dróg, chodników, zieleni, oznakowań dróg, sygnalizacji 
świetlnej, łącznie w 160 przypadkach. Na bieŜąco do Wydziału Usług 
Ogólnomiejskich przekazywano informacje dotyczące uszkodzeń infrastruktury 
gminnej, w tym drogowej, współpracowano przy utrzymaniu czystości                 
i porządku, lokalizacji dzikich wysypisk śmieci, utrzymaniu zieleńców itp. 

Z Wydziałem Bezpieczeństwa współpracowano w sprawach z zakresu 
zarządzania kryzysowego, przyjmowania  i przesyłania meldunków od i do 
Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Z Wydziałem Kultury współpracowano przy przygotowaniach do 
zabezpieczenia imprez kulturalnych i patriotycznych. 

Z Azylem dla Zwierząt współpracowano 505 razy, głównie                     
w przypadkach wyłapywania bezpańskich psów, dzikich zwierząt, itp. 

Doraźnie współpracowano równieŜ z innymi komórkami 
organizacyjnymi Urzędu Miasta, jak Wydział Spraw Społecznych, Wydział
Rozwoju Miasta, Wydział Obsługi Urzędu, czy Wydziałem Marki Miasta. 
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Szczególnie waŜną dla ograniczania zagroŜeń i kształtowania poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców zwłaszcza w okresie zimowym była współpraca 
straŜy miejskiej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Podobnie jak                   
w latach ubiegłych równieŜ w roku 2014 prowadzono wspólne kontrole miejsc 
gdzie przebywają osoby bezdomne lub  osoby samotne, które znalazły się
w trudnej sytuacji Ŝyciowej (równieŜ w godzinach nocnych). W ramach 
współpracy straŜnicy podejmując interwencję, zwłaszcza w stosunku do osób 
bezdomnych, kaŜdorazowo wręczali ulotki opracowane przez MOPS z informacją
gdzie mogą one uzyskać pomoc na terenie Tarnowa (nocleg, jedzenie itp.) 
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StraŜnicy w roku 2014                 
w 478 sprawach podjęli współpracę
z innymi instytucjami, jednostkami, 
administratorami i właścicielami 
posesji, firmami odpowiedzialnymi 
za czystość i porządek oraz 
utrzymanie zieleni  i oznakowanie 
ulic.
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ulic.



� dalszy wzrost zaufania mieszkańców i poprawa wizerunku,

� podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizmu zawodowego straŜników,

� dalsze usprawnienie systemu monitoringu wizyjnego miasta Tarnowa 
oraz poprawa efektywności jego wykorzystania,

� wprowadzenie nowego programu edukacyjnego dla dzieci, 




