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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 dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pienięŜnych na 
potrzeby gminy,

� straŜ miejska wykonuje teŜ inne zadania wynikające z ustaw szczegółowych i aktów prawa 
miejscowego,
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� 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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0d) rowery

3c) skutery

0b) motocykle

7a) samochody

10pojazdy:11

38środki techniczne słuŜące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych10

0
urządzenia rejestrujące, o których mowa w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym

9

0broń palna bojowa8

58ręczne miotacze gazu7

0

przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest 

wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i 

amunicji
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0konie słuŜbowe4

0psy słuŜbowe3

56pałki obronne wielofunkcyjne2

57kajdanki1

LiczbaWyposaŜenieLp.
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W latach 2010-2012 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 zakupiono 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. UŜywany 
jest równieŜ w ramach słuŜby patrolowej miasta. 
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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 zrealizowano zakup 7 szt.  radiotelefonów cyfrowych 
i 5 sztuk baterii   za kwotę 18 798,09 zł.

W 2012 roku zakupiono 2 sztuki radiotelefonów cyfrowych 
przenośnych oraz jeden radiotelefon samochodowy.

Łącznie posiadamy 20 radiotelefonów cyfrowych;                              
8 samochodowych i 12 nasobnych, 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.



94419Liczba etatów ogółem19

15Stanowiska urzędnicze, pomocnicze i obsługi18

4314Razem straŜnicy (suma pkt 1–16)17

1Aplikant16

23Młodszy straŜnik15

41StraŜnik14

2Starszy straŜnik13

1Młodszy specjalista12

Specjalista11

Starszy specjalista10

Młodszy  inspektor9

7Inspektor8

292Starszy inspektor7

Zastępca kierownika6

2Kierownik5

Zastępca naczelnika4

1Naczelnik3

1Zastępca Komendanta2

1Komendant1

podstawoweśredniewyŜsze

Wykształcenie

StanowiskoLp.

10
63Liczba etatów ogółem

stanowiska pomocnicze i obsługi

6stanowiska urzędnicze

57Razem straŜnicy

1aplikant

5młodszy straŜnik

5straŜnik

2starszy straŜnik

1młodszy specjalista

specjalista

starszy specjalista

młodszy inspektor

7inspektor

31starszy inspektor

zastępca kierownika

2kierownik

zastępca naczelnika

1naczelnik

1zastępca komendanta

1komendant

inny wymiar etatu1/4 etatu1/2 etatu3/4 etatupełny etat

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskachStanowiska w straŜy miejskiej



11

12

W ramach współpracy ze społecznością lokalną oraz realizowania swych zadań
ustawowych w okresie od 1 stycznia 2012 roku do dnia  31 grudnia 2012 roku 
dyŜurny StraŜy Miejskiej przyjął i przekazał do zrealizowania 11827 interwencji.
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Spośród 11827 zgłoszonych do StraŜy Miejskiej interwencji najwięcej bo 4608, tj. 
38,96% stanowiły te związane z utrzymaniem porządku i spokoju w miejscach 
publicznych, jak zakłócanie spokoju, nieobyczajne wybryki, spoŜywanie 
alkoholu, Ŝebrania itp. Drugą grupą interwencji były drogowe, głównie 
parkowanie samochodów w miejscach zabronionych. Takich interwencji było 
3266, tj. 27,61% ogółu. Znacząca grupa interwencji dotyczyła spraw 
porządkowych, takich jak: dzikie wysypiska śmieci, zaśmiecanie miejsc 
publicznych oraz utrzymanie porządku na posesjach, których wpłynęło 1395, co 
stanowi 11,79% interwencji. W sprawie zwierząt (w tym psów) mieszkańcy 
interweniowali 957 razy, co stanowi 8,1% zgłoszeń. Interwencji dotyczących 
pomocy mieszkańcom, w tym osobom bezdomnym - wpłynęło do dyŜurnego 
StraŜy Miejskiej 802, co stanowi 6,78% zgłoszonych. Pomoc innym instytucjom, 
pomoc w usuwaniu awarii, itp. stanowiła 5,46% interwencji. 
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Realizacja przez Tarnowską StraŜ Miejską zadań
ustawowych związanych z zapewnieniem ładu, porządku                      
i bezpieczeństwa w mieście w roku 2012 była priorytetem 
określającym bieŜące funkcjonowanie, a takŜe kierunek rozwoju 
jednostki. 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 wyznaczania im zadań do realizacji miały ilość i rodzaj 
interwencji zgłaszanych przez mieszkańców Tarnowa do straŜy 
drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej lub 
osobiście, ponadto opinie mieszkańców (artykuły prasowe, 
portale i fora internetowe itp.). 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 miejsc wykroczeń ujawnianych przez straŜników 
pozwalała na określenie potrzeb zintensyfikowania działań w tych 
rejonach. 
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(m.in. z Policją, StraŜą PoŜarną, StraŜą Graniczną) wpływały na 
usprawnienie działań zmierzających do zaspokojenia potrzeb 
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pozwalała na określenie potrzeb zintensyfikowania działań w tych 
rejonach. 
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Poza interwencjami zgłoszonymi do StraŜy Miejskiej straŜnicy podjęli i załatwili              
z własnej inicjatywy 4189 róŜnych interwencji oraz dokonali 9017 kontroli 184 miejsc 
zagroŜonych wskazanych przez mieszkańców, Rady Osiedla czy spółdzielnie mieszkaniowe. 
Statystycznie jedno miejsce zagroŜone kontrolowano 49 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:

32668Kontrole, zabezpieczenie obiektów handlowych, szkół i innych posesji9.

231Asysty dla innych podmiotów8.

82Asysty dla Urzędu Miasta7.

135Zabezpieczono imprez sportowych, kulturalnych, patriotycznych, dyskotek szkolnych6.

57Osoby ujęte i przekazane Policji5.

24Ujawnione przestępstwa4.

1335Osoby doprowadzone do wytrzeźwienia lub miejsca zamieszkania3.

16Pojazdy usunięte z drogi2.

586Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół1.
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502003szkodnictwo leśne, polne i ogrodowek) 

117101240120556603
wykroczenia przeciwko urządzeniom 

uŜytku publicznego
j) 

1984012292002981674
wykroczenia przeciwko obyczajności 

publicznej
i) 

4005013
wykroczenia przeciwko interesom 

konsumentów
h) 

10000010wykroczenia przeciwko mieniug) 

40010013wykroczenia przeciwko zdrowiuf) 

18030015wykroczenia przeciwko osobiee) 

5379018816405016473544- pozostałe naruszenia

00000
0- ujawnione przez urządzenia 

rejestrujące

5379018816405016473544
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 

i porządkowi w komunikacji, w 
tym:

d) 

159011338043105
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu 

osób i mienia
c) 

24023750148
wykroczenia przeciwko instytucjom 

państwowym, samorządowym i 
społecznym

b) 

90102115470110770
wykroczenia przeciwko porządkowi i 

spokojowi publicznemu
a) 

9659025125612026706738Ustawie - Kodeks wykroczeń1

kwotaliczba

RazemSprawy 
przekazane 

innym 
organom lub 
instytucjom

Wnioski 
do sądu

Mandat
Środki

oddziaływania 
wychowawczego 

(art. 41 k.w.) 

Rodzaje wykroczeń zawartych w:Lp.



1911886029537327040207571OGÓŁEM

17000017
aktach prawa miejscowego (przepisy 

porządkowe)
13

300003
ustawie - Kodeks wyborczy12

500005
ustawie o ochronie przyrody11

1901155099
ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz 

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt
10

200002ustawie - Prawo o miarach9

100060073ustawie - Prawo ochrony środowiska8

950026002966ustawie o odpadach7

900009ustawie o ochronie zwierząt6

35701814150199140
ustawie o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach
5

1360464008448

ustawie o ochronie zdrowia przed 
następstwami uŜywania tytoniu 
i wyrobów tytoniowych

4

1554021918501022511
ustawie o wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
3

20000020
przepisach wprowadzających Kodeks pracy2

kwotaliczba

RazemSprawy 
przekazane 

innym 
organom lub 
instytucjom

Wnioski 
do sądu

Mandat
Środki

oddziaływania 
wychowawczego 

(art. 41 k.w.) 

Rodzaje wykroczeń zawartych w:Lp.
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StraŜnicy miejscy w 2012 roku ujawnili 11886 
wykroczeń. 

Wykroczenia te były ujawnione głównie przez 
funkcjonariuszy Oddziału Patrolowo 
Interwencyjnego.

Najwięcej, bo aŜ 7571, tj. 63,7% z nich zakończyło 
się pouczeniem bez stosowania środków 
represyjnych. 

Mandatami karnymi ukarano 4020 osób, co stanowi 
33,87% ogólniej liczby wykroczeń.

Wnioski o ukaranie skierowane do sądu stanowiły 
2,33% ogółu wykroczeń.

Wykroczenia drogowe w liczbie 5379 stanowiły 
45,2% ogółu, z czego represjonowano w postaci 
mandatu karnego 1647, tj. 30,6%.
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38260029Spalanie odpadów

17260020Umieszczanie plakatów w miejscach niedozwolonych

20162020Handel poza miejscami wyznaczonymi przez gminę

71001Prowadzenie działalności gospodarczej bez zezwolenia

48355031Natarczywe Ŝebranie 

516918501022SpoŜywanie alkoholu w miejscach publicznych

36007UŜywanie urządzeń nagłaśniających w reklamach mobilnych

29917270235Zaśmiecanie miejsc publicznych

25121710309Niszczenie zieleńców i trawników

25115012Zabrudzenie ławki 

17714250146UŜywanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym

122115050152Nieobyczajny wybryk w miejscu publicznym

49640084Palenie tytoniu w miejscach zabronionych

51001Brak naleŜytego stanu sanitarnego na posesji

PouczeniaKwota
mandatu

Ilość
mandatów

Nazwa wykroczenia
(mandat karny nałoŜony za:)

22
217214500100Naruszenie innych przepisów 

82002Naruszenie regulaminu o utrzymaniu czystości (inne)

5145014Naruszenie regulaminu o utrzymaniu czystości (umowa na wywóz 
nieczystości

19620092Naruszenie regulaminu o utrzymaniu czystości (brak szamba)

4170022Naruszenie regulaminu o utrzymaniu czystości (zanieczyszczenie 
przez psa)

13155017Naruszenie regulaminu o utrzymaniu czystości (odśnieŜanie 
chodników)

39305053Naruszenie regulaminu o utrzymaniu czystości  (trzymania psów)

49830050292Naruszenie innych przepisów o ruchu drogowym

1200020Nie wskazanie sprawcy wykroczenia

18851142901149Niezastosowanie się do znaku drogowego

22314850149Utrudnianie ruchu na drodze publicznej

215009Brak szczepień psa przeciwko wściekliźnie

26288041Brak nadzoru nad psem (bieganie luzem)

PouczeniaKwota
mandatu

Ilość
mandatów

Nazwa wykroczenia
(mandat karny nałoŜony za:)
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3Za sprzedaŜ materiałów pirotechnicznych

3Za nieobyczajny wybryk

22Za niezastosowanie się do znaku drogowego 

295Razem

10Pozostałe 

3Za palenie tytoniu

3Za szczucie psem

5Za zaśmiecanie 

6Za naruszenie przepisów ruchu drogowego

7Za niszczenie zieleni

8Za puszczanie psa luzem (bez smyczy) w miejscu publicznym

9Za uŜywanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym 

17Za wybryk chuligański i zakłócanie spokoju

18Za nie wywiązywanie się z obowiązków właściciela posesji 

21Za spoŜywanie alkoholu w miejscu publicznym

160Za nie udzielenie informacji co do osoby popełniającej wykroczenie

ilośćRodzaj wykroczenia
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Na rozprawach sąd orzekł karę grzywny w 203 
przypadkach na kwotę 22340 zł, karę nagany w 2 przypadkach, karę
ograniczenia wolności w 3 przypadkach. Do dnia 1 stycznia 2013 roku 
sąd nie rozpatrzył jeszcze 87 wniosków, z czego 4 były to sprawy 
odroczone, natomiast 83 nie znalazło się jeszcze na wokandzie. 

kara grzywny - 203

ograniczenie wolności - 3

nagana - 2

nie orzeczone -87
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W 2012 roku działania porządkowe straŜy 
miejskiej ukierunkowane były głównie na poprawę
stanu porządku i czystości miasta, których celem była 
poprawa estetyki miasta oraz walka z brudem i dzikimi 
wysypiskami. 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. W tym zakresie 
współpracowano z organizacjami których statutowym 
celem działania jest ochrona zwierząt, głównie                   
z Ogólnopolskim Towarzystwem Ochrony Zwierząt 
„Animals”. 

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.
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Do dyŜurnego straŜy mieszkańcy Tarnowa zgłosili 1409 interwencji 
telefonicznych dotyczących spraw porządkowych, drogą pisemną wpłynęło 460 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, nieprawidłowego przetrzymywania zwierząt, pogryzień przez 
psy, dokarmiania zwierząt, szczególnie kotów i gołębi, zakłócania spokoju przez 
zwierzęta domowe, niszczenia zieleni, uszkodzenia nawierzchni dróg, urządzeń
infrastruktury drogowej i znaków drogowych, niewłaściwego postępowania                    
z odpadami w tym ich spalania, nielegalnego handlu, zniszczeń środowiska 
spowodowanych wprowadzaniem zanieczyszczeń do wód powietrza i ziemi, wypalania 
suchych traw, wycinki drzew, spadających części elewacji z budynków na miejsca 
dostępne publicznie, nieprzyzwoitych lub teŜ ksenofobicznych napisów na elewacjach 
budynków. 
W 576 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,                                     
np. doprowadzając do przekazania do Zakładu Składowania Odpadów Komunalnych 
blisko 4 ton niesegregowanych odpadów komunalnych z jednej z nieruchomości 
prywatnych.  W 92 przypadkach były to dzikie  wysypiska śmieci. 
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W celu przeciwdziałania powstawaniu  tzw. dzikich wysypisk śmieci 
podejmowane były czynności kontrolne nieruchomości w zakresie posiadania 
pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz umów z przedsiębiorcami 
na wywóz tych odpadów, a takŜe kontrole sposobu pozbywania się nieczystości 
ciekłych. Podczas kontroli mieszkańcy byli informowani o obowiązujących 
przepisach, wręczane były ulotki informacyjne. Najwięcej takich kontroli 
przeprowadzono na terenie osiedla „Rzędzin” oraz „Klikowa”.

Przeprowadzono 506 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  prawa ochrony 
środowiska. 

Przeprowadzono 506 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  prawa ochrony 
środowiska. 
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W ramach tych kontroli dokonano:

- 149 kontroli w zakresie ochrony środowiska dotyczących spalania odpadów                          
w piecach,

- 357 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,

- 333 kontrole przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej oraz gromadzenia 
nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych, wybieralnych (szambach)                     
i udokumentowania sposobu ich opróŜniania oraz zawarcia umów z firmą uprawnioną
do ich odbioru, 

- 299 kontroli wyposaŜenia nieruchomości w tabliczki z numerami porządkowymi 
posesji  (w tych przypadkach nie stwierdzano większych uchybień),

-55 kontroli obowiązkowego szczepienia psów p-ko wściekliźnie (za brak szczepień
nałoŜono 9 mandatów karnych, 2 osoby zostały pouczone),

Za spalanie odpadów poza spalarniami lub współspalarniami (w piecach, ogniskach)

mandatami karnymi ukarano 29 osób, pouczono 66 osób).
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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 140 osób, mandatami karnymi 
ukarano 146 osób oraz sporządzono 18 wniosków o ukaranie do Sądu 
Rejonowego w Tarnowie.

Prowadzono 29 spraw dotyczących pozostawienia na drogach pojazdów 
bez tablic rejestracyjnych lub których stan wskazuje, Ŝe nie są uŜywane, 
potocznie zwanych wrakami. Czternaście takich pojazdów zostało usuniętych              
z drogi przez straŜ, w pozostałych przypadkach interwencje straŜników 
doprowadziły do usunięcia wraków przez ich właścicieli, bądź teŜ zgłoszenia 
mieszkańców okazały się bezzasadne. 

Ujawniono 1183 przypadki zaśmiecania miejsc publicznych, niszczenia 
zieleni oraz zanieczyszczania miejsc przeznaczonych do uŜytku publicznego przez 
psy, za które mandatami karnymi ukaranych zostało 564 osoby, pouczono 607 
osób, skierowano   12 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie. 

Podjęto 35 interwencji w związku z umieszczaniem reklam, afiszy                
i ulotek na drzewach, słupach, a takŜe umieszczania tzw. „potykaczy”
i manekinów na chodnikach. Za wykroczenia te ukarano mandatami karnymi 20 
osób, sporządzono 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie.

Za nieprzestrzeganie obowiązków określonych w Ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządków w gminach oraz w Regulaminie utrzymania czystości                
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potocznie zwanych wrakami. Czternaście takich pojazdów zostało usuniętych              
z drogi przez straŜ, w pozostałych przypadkach interwencje straŜników 
doprowadziły do usunięcia wraków przez ich właścicieli, bądź teŜ zgłoszenia 
mieszkańców okazały się bezzasadne. 

Ujawniono 1183 przypadki zaśmiecania miejsc publicznych, niszczenia 
zieleni oraz zanieczyszczania miejsc przeznaczonych do uŜytku publicznego przez 
psy, za które mandatami karnymi ukaranych zostało 564 osoby, pouczono 607 
osób, skierowano   12 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie. 

Podjęto 35 interwencji w związku z umieszczaniem reklam, afiszy                
i ulotek na drzewach, słupach, a takŜe umieszczania tzw. „potykaczy”
i manekinów na chodnikach. Za wykroczenia te ukarano mandatami karnymi 20 
osób, sporządzono 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowie.
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W sprawach porządkowych najczęściej współpracowano            
z Radami Osiedla „Rzędzin”, „Jasna”, „KrzyŜ”, „Klikowa”
i „Krakowska”. W ramach współpracy organizowano wspólne 
objazdy osiedli podczas których przedstawiciele rad osiedli 
wskazywali nieprawidłowości zwracając się do straŜy o pomoc 
w ich rozwiązaniu. W wyniku takich działań wiele miejsc zostało 
uporządkowanych, wyegzekwowano przycięcie nadmiernie 
rozrośniętych krzewów i drzew, uprzątnięcie nieczystości                
z chodników, usunięcie wulgarnych napisów  (np. tereny wzdłuŜ
ulic Granicznej, H. Marusarz, Wolańskiej, Orkana, OkręŜnej, 
Cmentarnej, Traktorowej, Migdałowej, Sportowej, Reja, 
Krakowskiej, Kąpielowej).  Niektóre z interwencji dotyczyły 
wieloletnich zaniedbań ze strony właścicieli lub teŜ
współwłaścicieli nieruchomości. Działania  straŜników 
zmobilizowały właścicieli nieruchomości na których od 
kilkudziesięciu  lat gromadzone były odpady do podjęcia 
działań mających na celu uporządkowanie nieruchomości. 
Przykładem mogą być nieruchomości przy ul. Wolańskiej                 
i Orkana, gdzie czynności porządkowe z uwagi na ogrom 
zgromadzonych tam odpadów oraz podeszły wiek właścicieli 
nieruchomości są w trakcie realizacji. 
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Współpraca StraŜy Miejskiej z placówkami oświatowymi w Tarnowie 
obejmowała m.in. prowadzenie dwóch programów profilaktycznych: „Bądź
świetlikiem na drodze” oraz „Bezpieczne wakacje”. 

Program „Bądź świetlikiem na drodze” prowadzony był przez Referat 
ds. Wykroczeń i Profilaktyki w roku 2012 w 8 szkołach i 7 przedszkolach.            
W spotkaniach udział wzięło 3744 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 
(niechronionych uczestników ruchu drogowego) 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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Program „Bezpieczne wakacje” prowadzony był w roku 2012 w  Szkole 
Podstawowej nr 18. W dwóch spotkaniach uczestniczyło 130 dzieci. Głównym 
celem programu jest zwiększenie bezpieczeństwa dzieci w czasie wakacji                 
i zwrócenie szczególnej uwagi na groŜące niebezpieczeństwa. Na spotkaniach 
omawiane są zasady bezpiecznego wypoczynku oraz zasady bezpieczeństwa 
przy spotkaniach z osobami obcymi. W czasie spotkań dzieci poznają i ćwiczą
podstawowe zasady samoobrony.                

Ponadto straŜnicy brali udział w akcjach i piknikach promujących m.in. 
bezpieczeństwo najmłodszych np. „Bezpieczeństwo i mobilność dla 
wszystkich”- zorganizowanej w mobilnym miasteczku komunikacyjnym na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 10, piknik „Wakacje - bawmy się bezpiecznie”-
organizowanym na placu zabaw w Parku Strzeleckim pod patronatem 
Prezydenta Miasta Tarnowa (wspólnie z Policją, Państwową StraŜą PoŜarną
i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym). StraŜnicy pomagali                  
w organizacji i wspólnie bawili się z dziećmi w zabawach „Mikołajkowych”
organizowanych w Przedszkolu nr 32, w Okręgowej Szkole Muzycznej                   
w Tarnowie i na Tarnowskim Rynku. 

Program „Bezpieczne wakacje” prowadzony był w roku 2012 w  Szkole 
Podstawowej nr 18. W dwóch spotkaniach uczestniczyło 130 dzieci. Głównym 
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przy spotkaniach z osobami obcymi. W czasie spotkań dzieci poznają i ćwiczą
podstawowe zasady samoobrony.                

Ponadto straŜnicy brali udział w akcjach i piknikach promujących m.in. 
bezpieczeństwo najmłodszych np. „Bezpieczeństwo i mobilność dla 
wszystkich”- zorganizowanej w mobilnym miasteczku komunikacyjnym na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 10, piknik „Wakacje - bawmy się bezpiecznie”-
organizowanym na placu zabaw w Parku Strzeleckim pod patronatem 
Prezydenta Miasta Tarnowa (wspólnie z Policją, Państwową StraŜą PoŜarną
i Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym). StraŜnicy pomagali                  
w organizacji i wspólnie bawili się z dziećmi w zabawach „Mikołajkowych”
organizowanych w Przedszkolu nr 32, w Okręgowej Szkole Muzycznej                   
w Tarnowie i na Tarnowskim Rynku. 
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Oprócz wymienionych programów profilaktycznych i doraźnych akcji  
w ramach współpracy z placówkami oświatowymi StraŜ Miejska przyjęła                  
i zrealizowała na bieŜąco interwencje pisemne szkół (dotyczące głównie 
zabezpieczenia przed dewastacją budynków i boisk w okresie wakacji, a takŜe 
dyskotek szkolnych).

W roku 2012, 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 na stałe brał udział w pracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W ramach programu „Cała Polska czyta dzieciom” odbyły się
spotkania w dwóch szkołach podstawowych, gdzie pracownik Referatu czytał
bajki uczniom.

W roku 2012 zainicjowano w Przedszkolu Publicznym nr 32 akcję
„Bezpieczny Emeryt”, w której wzięło udział 20 seniorów z „Klubu Seniorów –
Kolorowa Jesień”.
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Tarnowscy StraŜnicy Miejscy kontynuują
pomoc afrykańskim dzieciom i ich 
rodzinom. Akcję pomocy mieszkańcom 
Czarnego Lądu tarnowscy straŜnicy 
miejscy rozpoczęli w sierpniu 2008 roku. 
Do tej pory wysłali tam ponad sto paczek 
z róŜnymi artykułami. Z misji dotarły do 
straŜników informacje, Ŝe sprawiają one 
mnóstwo radości, a dzieci w przedszkolu 
nie moŜna wręcz oderwać od zabawek. 

W roku 2012 straŜnicy zebrali fundusze na 
kolejne 20 paczek, które wysłano do 
Zambii.
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DyŜurni StraŜy Miejskiej w Tarnowie oprócz przyjmowania 
interwencji od mieszkańców, wdraŜania ich realizacji i rejestrowania, 
pełnią jednocześnie rolę całodobowej słuŜby dyŜurnej w strukturach 
Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, zapewniając przez pełne 
24 godziny kontakt z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego 
(telefon, faks i email), a takŜe z Policją i StraŜą PoŜarną (sztywne łącze 
telefoniczne). 

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. DyŜurni StraŜy Miejskiej 
dodatkowo na zmianach nocnych obsługują monitoring miejski. 
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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 2012 roku wymieniono wyeksploatowany twardy dysk              
w rejestratorze oraz przeprowadzono bieŜącą konserwację i serwis, 
zawierający się w umowie bez dodatkowych kosztów. 
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1002Drogowe (głównie - nieprawidłowe parkowanie)

1KradzieŜ

7Wieszanie plakatów w miejscach zabronionych

24śebranie 

19Zakłócanie porządku publicznego

2Psy biegające luzem

207Nieobyczajne wybryki w miejscu publicznym

147SpoŜywanie alkoholu w miejscu publicznym

24Zaśmiecanie miejsc publicznych

7Palenie tytoniu w miejscach zabronionych

1PoŜar

14Bójki

IlośćRodzaj interwencji
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15Niszczenie mienia

1508Razem

1Nietrzeźwy kierujący

5Akcja zima

6Uszkodzenie mienia

7Handel w miejscach zabronionych

5Reklamy

12Awarie

2Spalanie odpadów

IlośćRodzaj interwencji
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Organizowanie wspólnych słuŜb polegało na łączeniu policjantów                         
i straŜników w patrole zmotoryzowane i piesze,   działające w ramach pogotowia 
monitoringowego. Patrole takie  dyslokowane były równieŜ w strefach nie objętych  
monitoringiem, przede wszystkim  na osiedlach mieszkaniowych.   
W omawianym okresie zorganizowano 1013 wspólnych patroli. 

WaŜnym elementem współpracy  był udział straŜników miejskich                         
w zabezpieczaniu większych imprez, zarówno sportowych, kulturalnych jak teŜ
oficjalnych wizyt VIP-ów. Policja i StraŜ Miejska  zabezpieczała przemarsz  wiernych  
podczas uroczystości z okazji święta „BoŜego Ciała”, jak równieŜ zabezpieczała 
rejony cmentarzy w czasie  Święta Zmarłych. Dowodem współpracy w czasie 
odbywania się imprez kulturalnych była wspólna słuŜba w czasie XX Finału Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy w Tarnowie, czy podczas  zabezpieczenia cyklu  
imprez odbywających się w ramach  dni studenckich „Juwenalia 2012” . 

W roku 2012 StraŜ Miejska w Tarnowie zaangaŜowana była w 128 
zabezpieczeń organizowanych przez KMP, kierując do działania łącznie  487 
straŜników. Ponadto angaŜowali się w  innych działaniach mających na celu 
zabezpieczenie ładu i porządku na terenie miasta. 
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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 odpowiedniego 
przygotowania i zabezpieczenia róŜnego rodzaju imprez                            
i uroczystości. Podczas narad uzgadniano najwaŜniejsze metody                        
i formy współpracy oraz dokonywano kalkulacji sił i środków  
niezbędnych  do planowanych  działań oraz zabezpieczenia imprez         
i uroczystości na terenie miasta Tarnowa. 

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 odpowiedniego 
przygotowania i zabezpieczenia róŜnego rodzaju imprez                            
i uroczystości. Podczas narad uzgadniano najwaŜniejsze metody                        
i formy współpracy oraz dokonywano kalkulacji sił i środków  
niezbędnych  do planowanych  działań oraz zabezpieczenia imprez         
i uroczystości na terenie miasta Tarnowa. 
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W roku 1012 straŜnicy 93 razy wzywali PSP do 
interwencji dotyczących poŜarów, usuwania skutków 
kolizji i awarii, usuwania zagroŜeń, interwencji 
związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla itp. 
StraŜnicy zabezpieczali miejsca podejmowanych akcji 
ratowniczych przez PSP. 

W roku 1012 straŜnicy 93 razy wzywali PSP do 
interwencji dotyczących poŜarów, usuwania skutków 
kolizji i awarii, usuwania zagroŜeń, interwencji 
związanych z ulatniającym się tlenkiem węgla itp. 
StraŜnicy zabezpieczali miejsca podejmowanych akcji 
ratowniczych przez PSP. 

Pogotowie Ratunkowe wzywane było przez 
straŜników 263 razy, w tym 138 razy do osób 
nietrzeźwych potrzebujących pomocy oraz do 
wypadków zasłabnięć i tym podobnych 
interwencji.

Pogotowie Ratunkowe wzywane było przez 
straŜników 263 razy, w tym 138 razy do osób 
nietrzeźwych potrzebujących pomocy oraz do 
wypadków zasłabnięć i tym podobnych 
interwencji.
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85Razem

43Pogotowie WOD-KAN

38Pogotowie Energetyczne

4Pogotowie Gazowe

IlośćNazwa 

StraŜnicy 85 razy wzywali inne słuŜby 
awaryjne do awarii sieci gazowej, 
wodociągowej, ciepłowniczej lub 
energetycznej. 

StraŜnicy 85 razy wzywali inne słuŜby 
awaryjne do awarii sieci gazowej, 
wodociągowej, ciepłowniczej lub 
energetycznej. 
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Najczęściej współpracowano z Centrum Usług Ogólnomiejskich                  
w zakresie utrzymania dróg, chodników, zieleni, oznakowań dróg, sygnalizacji 
świetlnej, itp. oraz z byłym Tarnowskiem Zarządem Dróg Miejskich, łącznie w 424 
przypadkach. Z Wydziałem Bezpieczeństwa współpracowano w sprawach                    
z zakresu zarządzania kryzysowego, przyjmowania i przesyłania meldunków od             
i do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego czy zabezpieczeń
zgromadzeń publicznych. Z Wydziałem Kultury współpracowano przy 
przygotowaniach do zabezpieczenia imprez kulturalnych i patriotycznych.                   
Z Azylem dla Zwierząt współpracowano 536 razy, głównie w przypadkach 
wyłapywania bezpańskich psów, dzikich zwierząt, itp. Doraźnie współpracowano 
równieŜ z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, jak Centrum Spraw 
Społecznych, Centrum Rozwoju Miasta, Centrum Obsługi Urzędu, czy Wydział
Marki Miasta. 

Najczęściej współpracowano z Centrum Usług Ogólnomiejskich                  
w zakresie utrzymania dróg, chodników, zieleni, oznakowań dróg, sygnalizacji 
świetlnej, itp. oraz z byłym Tarnowskiem Zarządem Dróg Miejskich, łącznie w 424 
przypadkach. Z Wydziałem Bezpieczeństwa współpracowano w sprawach                    
z zakresu zarządzania kryzysowego, przyjmowania i przesyłania meldunków od             
i do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego czy zabezpieczeń
zgromadzeń publicznych. Z Wydziałem Kultury współpracowano przy 
przygotowaniach do zabezpieczenia imprez kulturalnych i patriotycznych.                   
Z Azylem dla Zwierząt współpracowano 536 razy, głównie w przypadkach 
wyłapywania bezpańskich psów, dzikich zwierząt, itp. Doraźnie współpracowano 
równieŜ z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta, jak Centrum Spraw 
Społecznych, Centrum Rozwoju Miasta, Centrum Obsługi Urzędu, czy Wydział
Marki Miasta. 

50

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 2012 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.) 

Ponadto w roku 2012 StraŜ Miejska współpracowała z Państwową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie na rzecz realizacji projektu 
„OdświeŜamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free cities)” mającej na celu 
poprawę egzekwowania i wzrost przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W ramach projektu 24 
straŜników wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez SANEPID 
dotyczącym m.in. stosowania przepisów zawartych w ustawie. Przez cały rok 
2012 StraŜ Miejska prowadziła monitoring przestrzegania zakazu palenia 
wyrobów tytoniowych w miejscach zabronionych przesyłając do SANEPIDU co 3 
miesiące sprawozdania dotyczące egzekwowania postanowień ustawy. 

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 2012 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.) 

Ponadto w roku 2012 StraŜ Miejska współpracowała z Państwową
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Tarnowie na rzecz realizacji projektu 
„OdświeŜamy nasze miasta TOB3CIT (Tobacco Free cities)” mającej na celu 
poprawę egzekwowania i wzrost przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed 
następstwami uŜywania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W ramach projektu 24 
straŜników wzięło udział w szkoleniu zorganizowanym przez SANEPID 
dotyczącym m.in. stosowania przepisów zawartych w ustawie. Przez cały rok 
2012 StraŜ Miejska prowadziła monitoring przestrzegania zakazu palenia 
wyrobów tytoniowych w miejscach zabronionych przesyłając do SANEPIDU co 3 
miesiące sprawozdania dotyczące egzekwowania postanowień ustawy. 
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549Razem

8ZUM (1-3)

38TTJ

168TRANSFORMERS

32TPSA

92StraŜe Gminne / Miejskie

3SOLID

16PKS

11ZKM

3KROKUS

53EFEKTAR

3DOZORBUD

2DOM-MAT

3BROSS

117Administratorzy

IlośćNazwa

StraŜnicy  w roku 2012 w 474 
sprawach podjęli współpracę z innymi 
instytucjami, jednostkami, 
administratorami i właścicielami posesji, 
firmami odpowiedzialnymi za czystość
i porządek oraz utrzymanie zieleni                
i oznakowanie ulic.

StraŜnicy  w roku 2012 w 474 
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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� dalszy wzrost zaufania mieszkańców i poprawa wizerunku,

� podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizmu zawodowego straŜników,

� zmiana siedziby StraŜy Miejskiej.
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