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� 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,

4

� udzielanie pouczeń, 

� legitymowanie osób 

� ujęcie osób,

� dokonywanie kontroli osobistej, 

� nakładanie grzywien w postępowaniu mandatowym,

� prowadzenie czynności wyjaśniających, 

� 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 latach 2010-2011 StraŜ Miejska  zrealizowała zakup 3 samochodów.
W 2010 roku otrzymaliśmy środki finansowe na zakup 2 fabrycznie nowych 
samochodów: osobowego Forda Fusion oraz specjalnego z wydzielonym 
przedziałem dla zatrzymanych Forda Transit Connect za łączną kwotę 115 300 zł.
W maju 2011 roku StraŜ Miejska zakupiła za 59 tys. zł samochód terenowy  marki 
Nissan Navara. 

Samochód  słuŜy do patrolowania trudno dostępnych terenów 
zalewowych znajdujących się wzdłuŜ rzek,  Góry Św. Marcina, Lasu Lipie, czy 
wysypisk śmieci. W razie potrzeby umoŜliwia szybkie dotarcie do miejsc 
podtopionych, ewakuację ludności, a takŜe sprawny dowóz worków z piaskiem, 
pomp i innego sprzętu niezbędnego do skutecznej walki z powodzią.
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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.

W 2011 roku  StraŜ Miejska zrealizowała  zakup  7 szt.  
radiotelefonów cyfrowych i 5 sztuk baterii   za kwotę 18 798,09 zł.

Łącznie posiadamy 17 radiotelefonów cyfrowych, co umoŜliwia  
zastąpienie  łączności analogowej cyfrową.
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Obecnie, od 1 sierpnia 2011 roku etat Kierownika Referatu Oficerów DyŜurnych nie 
jest obsadzony w związku z wdroŜonymi oszczędnościami.
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W StraŜy Miejskiej w Tarnowie zatrudnionych jest obecnie 15 osób 
z wyŜszym wykształceniem.

Co roku wzrasta liczba studiujących straŜników. W roku 2011 studia zaoczne 
licencjackie kontynuowało pięć osób, dwie osoby studia magisterskie, jedna 
osoba podjęła studia podyplomowe i jedna takie studia zakończyła . Obecnie 
wykształcenie wyŜsze posiada 23,4% pracowników jednostki. 

Sześć osób uczestniczyło w kursach języka angielskiego.

Jedna osoba spośród pracowników administracyjnych obsługuje 
monitoring.
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12

W ramach współpracy ze społecznością lokalną oraz realizowania swych zadań ustawowych 
w okresie od 1 stycznia 2011 roku do dnia  31 grudnia 2011 roku dyŜurny StraŜy Miejskiej 
przyjął i przekazał do zrealizowania 10301 interwencji.

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

 interwencje zgłoszone do dyŜurnego SM

drogowe - 3559

porządek publiczny - 3272

czystość i porządek - 1071

zwierzęta - 957 (w tym psy 570)

pomoc mieszkańcom - 582 ( w tym pomoc bezdomnym - 363)

awarie (uszkodzenia) - 477

pomoc instytucjom - 280

handel - 61

inne - 42



13

Spośród 10301 zgłoszonych do StraŜy Miejskiej interwencji najwięcej bo 
3559, tj. 34,55% stanowiły interwencje drogowe, głównie parkowanie 
samochodów w miejscach zabronionych. Drugą grupą interwencji były 
te związane z utrzymaniem porządku i spokoju w miejscach 
publicznych, jak zakłócanie spokoju, nieobyczajne wybryki, spoŜywanie 
alkoholu w miejscach publicznych, Ŝebrania itp. Takich interwencji było 
3272, tj. 31,8% ogółu. Znacząca grupa interwencji dotyczyła spraw 
porządkowych, takich jak: dzikie wysypiska śmieci, zaśmiecanie miejsc 
publicznych oraz utrzymanie porządku na posesjach, których wpłynęło 
1071, co stanowi 10,39% interwencji. W sprawie zwierząt (w tym psów) 
mieszkańcy interweniowali 957 razy, co stanowi 9,2% zgłoszeń. 
Interwencji dotyczących pomocy mieszkańcom, w tym osobom 
bezdomnym - wpłynęło do dyŜurnego StraŜy Miejskiej 582, co stanowi 
5,6% zgłoszonych. Pomoc innym instytucjom, pomoc w usuwaniu 
awarii, itp. stanowiła 7,3% interwencji. 
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Poza interwencjami zgłoszonymi do StraŜy Miejskiej straŜnicy podjęli i załatwili z 
własnej inicjatywy 3824 róŜnych interwencji oraz dokonali 8287 kontroli 175 miejsc 
zagroŜonych wskazanych przez mieszkańców, Rady Osiedla czy spółdzielnie mieszkaniowe. 
Statystycznie jedno miejsce zagroŜone kontrolowano 47 razy.

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

30431Kontrole, zabezpieczenie obiektów handlowych, szkół i innych posesji10.

294Asysty dla innych podmiotów9.

108Asysty dla Urzędu Miasta8.

107Zabezpieczono imprez sportowych, kulturalnych, patriotycznych, dyskotek szkolnych7.

78W tym ujętych sprawców przestępstw6.

102Osoby ujęte i przekazane Policji5.

59Ujawnione przestępstwa4.

857Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania3.

14Pojazdy usunięte z drogi2.

486Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół1.

16
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2610025Szkodnictwo leśne, polne i ogrodowek)

739530110438296
Wykroczenia przeciwko urządzeniom 

uŜytku publicznego
j)
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i)
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h)
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2000020Wykroczenia przeciwko zdrowiuf)

5310052Wykroczenia przeciwko osobiee)
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Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 

i porządkowi w komunikacji
d)

5321815350197317
Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 

osób i mienia
c)

2231600811
Wykroczenia przeciwko instytucjom 

państwowym, samorządowym 
i społecznym

b)

989161179086887
Wykroczenia przeciwko porządkowi 

i spokojowi publicznemu
a)
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00000Ustawa Prawo o miarach10.

5510054Ustawa o odpadach9. 

00000
Ustawa Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP i Senatu 

RP
8.

10001
Ustawa Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad 

powiatów i sejmików woj.
7.

3664415200185137
Ustawa o utrzymaniu porządku i czystości

w gminach
6.

110038505951
Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami 

uŜywania tytoniu i wyrb. tyt.
5.

15181185300883624
Ustawa o wychowaniu w trzeźwości   

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
4.

00000Przepisy wprowadzające kodeks pracy3.

40004Ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych2.
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1000010Akty prawa miejscowego15.

00000
Ustawa o zuŜytym sprzęcie elektrycznym i  

elektronicznym 
14.
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11.
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StraŜnicy miejscy w 2011 roku ujawnili 11279 wykroczeń. 

Wykroczenia te były represjonowane głównie przez funkcjonariuszy Oddziału Patrolowo 
Interwencyjnego.

Najwięcej, bo aŜ 5483, tj. 48,6% z nich dotyczyło bezpieczeństwa i porządku w komunikacji. 

3905 wykroczeń, tj. 34,6% dotyczyło szeroko pojętej sfery porządku i bezpieczeństwa 
publicznego, tj. zakłócania porządku i spokoju publicznego, nie zachowania środków 
ostroŜności przy trzymaniu zwierzęcia, dopuszczania się nieobyczajnych wybryków, czy 
spoŜywania alkoholu w miejscach publicznych. 

739 wykroczeń dotyczyło zanieczyszczania i zaśmiecania miejsc publicznych oraz niszczenia 
trawników i zieleni  na terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego.

Z 11279 wykroczeń 3655 represjonowano w formie grzywien nakładanych w drodze mandatów 
karnych, a 343 w formie wniosków skierowanych do sądu o ukaranie. W stosunku do 7281  
sprawców wykroczeń, tj. ok. 65% ogółu zastosowano najłagodniejszy środek - pouczenie. 



21205027Za spalanie odpadów

630036Za wybryk chuligański

24600257Za niestosowanie się do przepisów dotyczących ruchu drogowego

85300883Za spoŜywanie alkoholu w miejscu publicznym

290046Za niesprzątanie po psie

385059Za palenie tytoniu w miejscu zabronionym

9350107Za brak umowy na wywóz szamba

14850149Za uŜywanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym

15300155Za nieobyczajny wybryk w miejscu publicznym

14750207Za niszczenie zieleni

12900166Za puszczanie psa luzem

20350192Za utrudnianie ruchu 

14150215Za zaśmiecanie miejsc publicznych

102300996Za niezastosowanie się do znaku drogowego

Kwota  w 
złotych

IlośćWykroczenie
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10300206Zawiadomienia za brak karty parkingowej

155018Za brak umowy na wywóz nieczystości

169021Za Ŝebranie

3460003655Razem

528051Pozostałe

6506Za niepodpięcie się do kanalizacji miejskiej 

15009Za brak szczepień psa przeciwko wściekliźnie

13506Za odmowę podania danych osobowych

8008Za niewskazanie kierującego pojazdem

121016Za zabrudzenie ławki

292025Za umieszczanie plakatów i ogłoszeń w miejscach zabronionych 

Kwota  w 
złotych

IlośćWykroczenie
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343Razem

12Pozostałe 

3Za odmowę wylegitymowania się

3Za wyrzucanie nieczystości przez okno 

4Za niszczenie zieleni

9Za naruszenie przepisów ruchu drogowego

10Za uŜywanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym

11Za spoŜywanie alkoholu w miejscu publicznym

15Za puszczanie psa luzem (bez smyczy) w miejscu publicznym

16Za wybryk chuligański i zakłócanie spokoju

24Za niezastosowanie się do znaku drogowego

44Za niewywiązywanie się z obowiązków właściciela posesji

192Za nieudzielenie informacji co do kierowcy pojazdu popełniającego wykroczenie

ilośćRodzaj wykroczenia
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Na rozprawach sąd orzekł karę grzywny w 264 
przypadkach na kwotę 30103 zł, karę nagany  w 16 przypadkach, karę
ograniczenia wolności w 5 przypadkach, dwóch obwinionych sąd 
uniewinnił. Do dnia 20 stycznia 2012 roku sąd nie rozpatrzył jeszcze 50 
wniosków, z czego 33 były to sprawy odroczone, natomiast 17 nie 
znalazło się jeszcze na wokandzie. W roku 2011 ani jeden wniosek nie 
został zwrócony przez sąd do poprawy lub uzupełnienia. 
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Program „Bądź świetlikiem na drodze” prowadzony był przez 

Referat ds. Wykroczeń i Profilaktyki w roku 2011 w Szkole Podstawowej     
nr 2, gdzie odbyło się 6 spotkań z udziałem 121 dzieci, w 4 przedszkolach, 
gdzie odbyło się 37 spotkań z udziałem 1878 dzieci.

Program „Bezpieczny i czysty Tarnów” prowadzony był

w roku 2011 w Przedszkolu nr 32, gdzie odbyło jedno spotkanie z udziałem 
55 dzieci.

Program „Bezpieczne wakacje” prowadzony był w roku 2011     

w 4 szkołach podstawowych, gdzie odbyło się 6 spotkań z udziałem 411 
dzieci oraz w  Przedszkolu nr 32, gdzie odbyło się 7 spotkań z udziałem 342 
dzieci.

Pracownik Referatu na stałe brał udział w pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach programu „Stop 18” przeprowadzono 230 kontroli 

placówek handlowych, prowadzących sprzedaŜ wyrobów tytoniowych. 
Sprzedawcom wręczano ulotki edukacyjne „Stop 18”. W 28 placówkach 
stwierdzono nieprawidłowości, które po interwencji straŜników zostały 
usunięte.
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W 2011 roku funkcjonariusze referatu porządkowego                    
w ramach codziennych obowiązków słuŜbowych prowadzili m.in. 
działania ukierunkowane głównie na poprawę stanu porządku                      
i czystości miasta w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości                      
i porządku w gminach oraz przestrzegania prawa miejscowego, tj. 
Uchwały Nr XLIV/820/2006 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 26 stycznia 
2006 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie miasta Tarnowa.

Celem tych codziennych działań była poprawa estetyki całego 
miasta oraz walka z brudem i dzikimi wysypiskami, ze szczególnym 
uwzględnieniem centrum miasta. 
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Do dyŜurnego straŜy mieszkańcy Tarnowa zgłosili 1071 interwencji 
telefonicznych dotyczących spraw porządkowych,  drogą pisemną wpłynęło 346 takich 
spraw.  Sprawy te dotyczyły zarówno miejsc zaśmieconych, zanieczyszczonych, jak 
równieŜ obaw związanych z rozprzestrzenianiem się poŜaru w związku                                  
z niewykoszonymi trawami i chwastami na nieruchomościach, rozmieszczaniem                
w miejscach publicznych do tego nieprzeznaczonych plakatów, ulotek i afiszy (36 
interwencji w trakcie których nałoŜono 25 mandatów karnych, jedną sprawę, w której 
zachodziło podejrzenie popełnienia przestępstwa przekazano Policji), umieszczania 
reklam na przyczepach, wycieków z kanalizacji, przycięcia drzew i krzewów 
utrudniających ruch, zanieczyszczonych chodników, uszkodzonych nawierzchni dróg, 
ochrony przyrody, niewłaściwego utrzymywania zwierząt, itp. 

W ponad 100 przypadkach interweniowano w sprawie zanieczyszczonych, 
zaśmieconych w mniejszym bądź większym stopniu  terenów stanowiących własność
zarówno Gminy Miasta Tarnowa jak i osób prywatnych, doprowadzając do ich 
uprzątnięcia. Działania te prowadzone były między innymi przy ul. Chyszowskiej, 
Lelewela, Głowackiego, Kassali, Nowy Świat, Dwernickiego, skarpa za budynkiem 
Rynek 10, M. B. Fatimskiej, Szpitalna, Orkana, Osiedle Zielone, ul. Hanusek. Os. 
Mościce, Nowodąbrowska, Mostowa, Lwowska i wiele innych). Dodatkową, coroczną
wiosenną kontrolą porządków na terenie miasta objęto 55 miejsc wymagających 
interwencji porządkowych. 
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StraŜnicy referatu porządkowego przeprowadzili 431 kontroli posesji 
sprawdzając przestrzeganie obowiązków właścicieli nieruchomości wynikających             
z ustawy o utrzymaniu czystości oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Tarnowa, w ramach których dokonano:
- 350 kontroli posesji w zakresie wywiązywania się z obowiązku wyposaŜenia 
nieruchomości w pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych  
oraz zawarcia umów z firmą uprawnioną do ich odbioru,
- 337 kontroli przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz gromadzenia 
nieczystości ciekłych w zbiornikach wybieralnych (szambach) i udokumentowania 
sposobu ich opróŜniania oraz zawarcia umów z firmą uprawnioną do ich odbioru, 
- 224 kontroli tabliczek z numerami porządkowymi posesji (w tych przypadkach nie 
stwierdzano większych uchybień),
- 52 kontrole obowiązkowego szczepienia psów p-ko wściekliźnie ( za brak szczepień
nałoŜono 10 mandatów karnych, 17 osób zostało pouczonych, skierowano 1 wniosek  
o ukaranie do Sądu Rejonowego)
- Za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w w/w ustawie oraz Regulaminie, 
pouczono 137 osób, mandatami karnymi ukarano 185 osób oraz sporządzono 44 
wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie. 
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W miesiącu maju 2011 roku zakończono kontrolę osiedla „Zabłocie” w ramach której 
skontrolowano ponad 200 posesji ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku przyłączenia 
nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.  Podobne (obejmujące większą liczbę posesji) kontrole 
prowadzone były równieŜ u okolicach ulicy Krakowskiej – Czerwonej i przyległych, a takŜe                    
w okolicach ul. H. Marusarz i przyległych. 
� W 2011 roku w ramach współpracy ze spółdzielniami mieszkaniowymi oraz zarządcami                       
i administratorami nieruchomości podjęto działania mające na celu informowanie mieszkańców           
o obowiązkach właścicieli psów wynikających z obowiązujących przepisów, rozprowadzając 
kilkaset ulotek przypominających o obowiązkach właścicieli psów. 
� Prowadzono 21 spraw dotyczących pozostawienia na drogach pojazdów bez tablic 
rejestracyjnych lub których stan wskazuje, Ŝe nie są uŜywane, potocznie zwanych wrakami. Trzy 
takie pojazdy zostały usunięte z drogi przez straŜ, w pozostałych przypadkach interwencje 
straŜników doprowadziły do usunięcia wraków przez ich właścicieli, bądź teŜ zgłoszenia 
mieszkańców okazały się bezzasadne. 
� Za spalanie odpadów mandatami karnymi ukarano 27 osób, natomiast pouczonych zostało 54 
osoby, głownie uŜytkownicy ogrodów działkowych.  W ramach współpracy zwrócono się do 
Zarządów Ogrodów Działkowych funkcjonujących na terenie miasta o rozpowszechnienie wśród 
uŜytkowników działek informacji dotyczących obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym 
uwzględnieniem prawa lokalnego w zakresie spalania odpadów.
� Ujawniono 870 przypadków zaśmiecania miejsc publicznych, niszczenia zieleni oraz 
zanieczyszczania miejsc przeznaczonych do uŜytku publicznego przez psy, za które mandatami 
karnymi ukaranych zostało 468 osób, pouczono 396 osób, skierowano 6 wniosków o ukaranie do 
Sądu Rejonowego w Tarnowie. 
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Istniejący system monitoringu wizyjnego miasta Tarnowa składa się
obecnie z 38 punktów kamerowych obsługiwanych przez centrum 
monitoringu zlokalizowanego w siedzibie StraŜy Miejskiej w Tarnowie. 
Transmisja sygnałów odbywa się łączami światłowodowymi. Dwie kamery 
wykorzystują do transmisji sygnałów łącza radiowe.  

Wszystkie 38 kamer wchodzących obecnie w skład systemu 
monitoringu to kamery cyfrowe. Systematycznie unowocześnia się centrum 
dozoru wizyjnego i elementy punktów kamerowych. 

W 2011 roku wymieniono wyeksploatowane elementy monitoringu 
(za kwotę 50 tys. zł)  kamerę szybkoobrotową, dwie obudowy kamer, 
konwerter światłowodowy i monitor  LCD 40” oraz ok. 250 metrów  
okablowania światłowodowego z wielomodowego na nowocześniejsze 
jednomodowe przy ul. Krakowskiej. 
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1017Razem

2KradzieŜ

7Palenie tytoniu w miejscach zabronionych

4Plakaty umieszczane w miejscach zabronionych

4śebranie 

18Awarie (uszkodzenia oświetlenia ulicznego, wodociągów, itp.)

117Nieobyczajne wybryki w miejscu publicznym

126SpoŜywanie alkoholu w miejscu publicznym

51Porządkowe (zaśmiecanie, wyprowadzanie psów itp.)

582Drogowe (nieprawidłowe parkowanie)

3PoŜary

103Wybryki chuligańskie, (zakłócanie spokoju, bójki itp.)

IlośćRodzaj interwencji
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W roku 2011 StraŜ Miejska w ramach współpracy z Policją
wystawiła 1117 wspólnych patroli dyslokowanych głównie w centrum 
miasta (Rynek, Wałowa) i na osiedlach mieszkaniowych w godzinach 
popołudniowych i nocnych.

WaŜnym elementem współpracy były wspólne zabezpieczenia 
imprez i uroczystości na terenie Tarnowa a takŜe coroczne działania 
podejmowane w ramach akcji „Znicz”, bezpieczne święta, bezpieczne 
wakacje i bezpieczne ferie oraz akcji „Stop 18” (mającej na celu poprawę
przestrzegania zakazu sprzedaŜy papierosów i alkoholu osobom 
niepełnoletnim) lub imprez masowych takich jak np. koncert grupy 
SCORPIONS.

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.
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� PSP wzywano 83 razy (ksiąŜka dyŜurnego SM) do poŜarów, zalań, 
przewróconych drzew, wycieków oleju itp. zdarzeń.

� W 203 przypadkach straŜnicy wzywali Pogotowie Ratunkowe (zatrucia 
alkoholem, urazy i zasłabnięcia).

� Oprócz wymienionych, do usuwania skutków zdarzeń i awarii na terenie 
Tarnowa, najczęściej były wzywane:
- Pogotowie Energetyczne – 40,
- Pogotowie Gazowe - 4,
- Pogotowie Wodociągowe - 39,
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W roku 2011 StraŜ Miejska przekazała do realizacji  Tarnowskiemu 
Zarządowi Dróg Miejskich 297  interwencje porządkowe.

Ponadto w realizacji interwencji porządkowych StraŜ Miejska 
współdziałała z :
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 48
TRANSFORMERS - 173
MPGK- 36
KROKUS - 8
HORTAR - 3
MZB – 14
Inne administracje (BOA , TSM, TBS) – 21

W zakresie uszkodzeń znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej 
przekazano do realizacji 101 interwencji firmom: EFEKTAR i BROSS.
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W ramach współpracy z Tarnowskim Azylem dla zwierząt przekazano 
do realizacji 493 interwencje dotyczące porzuconych, rannych i chorych 
zwierząt (głównie psów), w części z nich udzielono asysty pracownikom Azylu.

Oprócz wymienionych StraŜ Miejska współpracowała takŜe m.in.              
z Targowiskami Miejskimi i Sanepidem.

WaŜną częścią działalności StraŜy Miejskiej jest współpraca                  
ze społecznością lokalną. 

W roku 2011 systematycznie utrzymywano kontakt z Radami Osiedli 
poprzez udział w spotkaniach Rad Osiedlowych, osobiste kontakty z radnymi 
komendanta lub jego zastępcy, a takŜe wspólne kontrole terenów osiedli pod 
kątem utrzymania porządku i czystości na ich terenie.
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DyŜurni StraŜy Miejskiej w Tarnowie pełnią równieŜ rolę
dyŜurnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Tarnowa. W ramach 
tej roli współpracują z róŜnymi instytucjami i podmiotami. 

Da zadań naleŜy m.in.:

� przekazywanie meldunków o istniejących zagroŜeniach, 

� Informowanie odpowiednich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Tarnowa oraz innych podmiotów, a takŜe przyjmowanie i wysyłanie 
meldunków z i do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody 
Małopolskiego,

W 2011 roku przyjęto 127 meldunków, które rozesłano na 
zasadzie wielokrotności do 24 instytucji i podmiotów, w tym dodatkowo 
21 powiadomień przy zagroŜeniu powodziowym do trzech osób 
prywatnych, co daje łącznie 3111 powiadomień.  

Natomiast do Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody 
Małopolskiego wysłano 312 meldunków dobowych.
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� dalszy wzrost zaufania mieszkańców i poprawa wizerunku,

� podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizmu zawodowego straŜników,

� zmiana siedziby StraŜy Miejskiej.
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