
11



22



� ochrona spokoju i porz ądku w miejscach publicznych, 

� czuwanie nad porz ądkiem i kontrola ruchu drogowego,

� współdziałanie z wła ściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

� zabezpieczenie miejsca przest ępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,

� ochrona obiektów komunalnych i urz ądzeń użyteczno ści publicznej, 

� współdziałanie z organizatorami i innymi słu żbami w ochronie porz ądku podczas 
zgromadze ń i imprez publicznych, 

� doprowadzanie osób nietrze źwych do izby wytrze źwień lub miejsca ich zamieszkania, 

� informowanie społeczno ści lokalnej o stanie i rodzajach zagro żeń, 

� konwojowanie,

� ochrona spokoju i porz ądku w miejscach publicznych, 

� czuwanie nad porz ądkiem i kontrola ruchu drogowego,

� współdziałanie z wła ściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, 

� zabezpieczenie miejsca przest ępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia,

� ochrona obiektów komunalnych i urz ądzeń użyteczno ści publicznej, 

� współdziałanie z organizatorami i innymi słu żbami w ochronie porz ądku podczas 
zgromadze ń i imprez publicznych, 

� doprowadzanie osób nietrze źwych do izby wytrze źwień lub miejsca ich zamieszkania, 

� informowanie społeczno ści lokalnej o stanie i rodzajach zagro żeń, 

� konwojowanie,

Ujęcie sprawców 

bójki na Rynku

Ujęcie sprawców 

bójki na Rynku
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� udzielania poucze ń, 

� legitymowania osób 

� ujęcia osób,

� dokonywania kontroli osobistej, 

� nakładania grzywien w post ępowaniu mandatowym,

� prowadzenia czynno ści wyja śniających, 

� usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez bloko wanie kół,

� wydawania polece ń, 

� żądania niezb ędnej pomocy od instytucji pa ństwowych i samorz ądowych, 

ponadto:

� monitorowania i utrwalania obrazu wykrocze ń i przest ępstw, 

� udzielania poucze ń, 

� legitymowania osób 

� ujęcia osób,

� dokonywania kontroli osobistej, 

� nakładania grzywien w post ępowaniu mandatowym,

� prowadzenia czynno ści wyja śniających, 

� usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez bloko wanie kół,

� wydawania polece ń, 

� żądania niezb ędnej pomocy od instytucji pa ństwowych i samorz ądowych, 

ponadto:

� monitorowania i utrwalania obrazu wykrocze ń i przest ępstw, 

Bójka na ulicy

Goldhammera

Bójka na ulicy

Goldhammera

44



� 7 samochodów (radiowozów),

� 3 skutery,

� 26 radiostacji nasobnych,

� 8 radiostacji stacjonarnych ( 1 w Komendzie i 7 w r adiowozach )

� 60 par kajdanek,

� 56 pałek wielofunkcyjnych,

� 53 pojemniki z gazem obezwładniaj ącym,

� 10 blokad,

� bezpośrednie ł ącze telefoniczne z Policj ą i PSP,

� dost ęp do bazy CEPIK,

� dost ęp do bazy ELUD,

� 7 samochodów (radiowozów),

� 3 skutery,

� 26 radiostacji nasobnych,

� 8 radiostacji stacjonarnych ( 1 w Komendzie i 7 w r adiowozach )

� 60 par kajdanek,

� 56 pałek wielofunkcyjnych,

� 53 pojemniki z gazem obezwładniaj ącym,

� 10 blokad,

� bezpośrednie ł ącze telefoniczne z Policj ą i PSP,

� dost ęp do bazy CEPIK,

� dost ęp do bazy ELUD,
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W roku 2010 w jednostce zatrudnionych byW roku 2010 w jednostce zatrudnionych by łło 63 osoby, w tym 57 funkcjonariuszy i 6 o 63 osoby, w tym 57 funkcjonariuszy i 6 
pracownikpracownik óów administracji. Liczba osw administracji. Liczba os óób zatrudnionych pozostab zatrudnionych pozosta łła taka sama jak w roku ubiega taka sama jak w roku ubieg łłym, i nie ym, i nie 
zwizwięększykszy łła sia sięę od roku 2007. od roku 2007. 

---0Starszy specjalista10.

---0Młodszy inspektor9.

-8-8Inspektor8.

-33-33Starszy inspektor7.

---0
Zastępca 

kierownika
6.

--33Kierownik 5.

---0Zastępca naczelnika4.

--11Naczelnik3. 

--11
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--11Komendant1.
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-491463Liczba etatów ogółem

-156
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18.

-48957Razem strażnicy17.

-1-1Aplikant16.

-2-2Młodszy strażnik15

-415Strażnik14.

--11Starszy strażnik13.

--11Młodszy specjalista12.

---0Specjalista11.
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Bójka na ulicy 
Wałowej
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1. drogowe - 3667

2. zakłócanie spokoju - 751

3. sprawy porz ądkowe - 524

4. akcja zima - 745

5. nieobyczajne wybryki - 696

6. psy biegaj ące luzem - 549

7. spożyw. alkoholu w m. publ. - 432

8. pomoc mieszka ńcom - 301

9. bezdomni - 263

10. zagrożenie dla mieszkanców - 389

11. zwierzęta - 241

12. awarie - 139

13. ogniska - 129

14. niszczenie zieleni - 100

15. uszkodzenie drogi - 94

16. uszkodzenie mienia - 77

17. uszkodzone znaki - 75

18. handel - 61

19. żebranie - 40

20. pożary - 34

21. inne interwencje - 639

W ramach współpracy ze społeczno ścią lokaln ą oraz realizowania swych zada ń ustawowych w okresie od 
1 stycznia 2010 roku do dnia  31 grudnia 2010 roku Straż Miejska przyj ęła i zrealizowała 9961 interwencji.
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Spośród 9961 zgłoszonych do Stra ży Miejskiej interwencji najwi ęcej bo 3667, 
tj. 36,8% stanowiły interwencje drogowe, głównie pa rkowanie samochodów w 
miejscach zabronionych. Drug ą grup ą interwencji były te zwi ązane z 
utrzymaniem porz ądku i spokoju w miejscach publicznych, jak zakłócan ie 
spokoju, nieobyczajne wybryki, spo żywanie alkoholu w miejscach 
publicznych, niszczenie zieleni, uszkodzenie mienia , znaków drogowych, 
żebrania czy sprawy porz ądkowe i takich interwencji było 2695, tj. 27% ogółu .
Znacząca grupa interwencji dotyczyła psów i innych zwierz ąt – 790 oraz 
różnych sytuacji zwi ązanych z pomoc ą, zagro żeniem dla mieszka ńców oraz 
osobami bezdomnymi 923.

Spośród 9961 zgłoszonych do Stra ży Miejskiej interwencji najwi ęcej bo 3667, 
tj. 36,8% stanowiły interwencje drogowe, głównie pa rkowanie samochodów w 
miejscach zabronionych. Drug ą grup ą interwencji były te zwi ązane z 
utrzymaniem porz ądku i spokoju w miejscach publicznych, jak zakłócan ie 
spokoju, nieobyczajne wybryki, spo żywanie alkoholu w miejscach 
publicznych, niszczenie zieleni, uszkodzenie mienia , znaków drogowych, 
żebrania czy sprawy porz ądkowe i takich interwencji było 2695, tj. 27% ogółu .
Znacząca grupa interwencji dotyczyła psów i innych zwierz ąt – 790 oraz 
różnych sytuacji zwi ązanych z pomoc ą, zagro żeniem dla mieszka ńców oraz 
osobami bezdomnymi 923.

Uszkodzenie pojazdów na 
Osiedlu Zielonym

Uszkodzenie pojazdów na 
Osiedlu Zielonym
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Poza interwencjami zgłoszonymi do Stra ży Miejskiej stra żnicy podj ęli i załatwili z 
własnej inicjatywy 3209 ró żnych interwencji oraz dokonali 7158 kontroli 153 mi ejsc 
zagro żonych wskazanych przez mieszka ńców, Rady Osiedla czy spółdzielnie 
mieszkaniowe.
Najczęściej miejscami zagro żonymi były miejsca zakłócania spokoju i porz ądku, 
spo żywania alkoholu oraz nieprawidłowego parkowania sam ochodów.
Ponadto stra żnicy w czasie pełnienia słu żb osi ągnęli nast ępuj ące wyniki:

Poza interwencjami zgłoszonymi do Stra ży Miejskiej stra żnicy podj ęli i załatwili z 
własnej inicjatywy 3209 ró żnych interwencji oraz dokonali 7158 kontroli 153 mi ejsc 
zagro żonych wskazanych przez mieszka ńców, Rady Osiedla czy spółdzielnie 
mieszkaniowe.
Najczęściej miejscami zagro żonymi były miejsca zakłócania spokoju i porz ądku, 
spo żywania alkoholu oraz nieprawidłowego parkowania sam ochodów.
Ponadto stra żnicy w czasie pełnienia słu żb osi ągnęli nast ępuj ące wyniki:

37Wystawiono obserwatorów na imprezy masowe10.

116Zabezpieczono imprez sportowych, kulturalnych, patr iotycznych, dyskotek szkolnych9.

19850Kontrole, zabezpieczenie obiektów handlowych, szkół i innych posesji8.

402Asysty dla innych podmiotów 7.

457Asysty dla Urz ędu Miasta6.

80Osoby uj ęte i przekazane Policji5.

46Ujawnione przest ępstwa4.

416Osoby doprowadzone do izby wytrze źwień lub miejsca zamieszkania3.

19Pojazdy usuni ęte z drogi2.

248Pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urz ądzenia do blokowania kó ł1.
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Bójka na ulicy 

Krakowskiej

Bójka na ulicy 

Krakowskiej
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171100115Szkodnictwo le śne, polne i ogrodowek)

873825590391474
Wykroczenia przeciwko urz ądzeniom u żytku 

publicznego
j)

764822570204552Wykroczenia przeciwko obyczajno ści publiczneji)

405013Wykroczenia przeciwko interesom konsumentówh)

3910038Wykroczenia przeciwko mieniug)

560250452Wykroczenia przeciwko zdrowiuf)

8180073Wykroczenia przeciwko osobiee)

532812614816014463756
Wykroczenia przeciwko bezpiecze ństwu i 

porz ądkowi w komunikacji
d)

23119655065147Wykroczenia przeciwko bezpiecze ństwu osób i 
mienia

c)

3131557003155
Wykroczenia przeciwko instytucjom pa ństwowym, 

samorz ądowym 
i spo łecznym

b)

100913585035961
Wykroczenia przeciwko porz ądkowi 

i spokojowi publicznemu
a)

-----------------------------------------Kodeks wykrocze ń1

KwotaKwotaLiczbaLiczba
razemrazemWnioski Wnioski 

do sdo s ąądudu

MandatyMandaty

PouczeniaPouczeniaRodzaje wykroczeRodzaje wykrocze ńń zawartych w:zawartych w:Lp.Lp.
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515013Ustawa Prawo o miarach10.

80008Ustawa o odpadach9. 

00000Ustawa Ordynacja Wyborcza do Sejmu RP i Senatu RP8.

00000Ustawa Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów  i 
sejmików woj.

7.

28525875077183Ustawa o utrzymaniu porz ądku i czysto ści
w gminach

6.

168937007188
Ustawa o ochronie zdrowia przed nast ępstwami u żywania 

tytoniu i wyrb. tyt.
5.

752337950380369Ustawa o wychowaniu w trze źwości   
i przeciwdzia łaniu alkoholizmowi

4.

00000Przepisy wprowadzaj ące kodeks pracy3.

30003Ustawa o ewidencji ludno ści i dowodach osobistych2.

997437826087026856911Ogó łem

000022Akty prawa miejscowego15.

00000
Ustawa o zu żytym sprz ęcie elektrycznym i  

elektronicznym 
14.

3010012Ustawa o recyclingu pojazdów wycofanych z eksploata cji13.

30003Ustawa o ochronie przyrody12.

8150052
Ustawa o ochronie zdrowia zwierz ąt oraz zwalczaniu 

chorób zaka źnych zwierz ąt
11.
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Strażnicy miejscy w 2010 roku ujawnili 9974 wykrocze ń. 

Najwi ęcej, bo a ż 5328 z nich dotyczyło bezpiecze ństwa i porz ądku w komunikacji. 

2180 wykrocze ń dotyczyło szeroko poj ętej sfery porz ądku i bezpiecze ństwa publicznego, tj. 
zakłócania porz ądku i spokoju publicznego, nie zachowania środków ostro żności przy trzymaniu 
zwierzęcia, dopuszczania si ę nieobyczajnych wybryków, czy spo żywania alkoholu w miejscach 
publicznych. 

907 wykrocze ń dotyczyło zanieczyszczania i za śmiecania miejsc publicznych oraz niszczenia 
trawników i zieleni  na terenach przeznaczonych do użytku publicznego.

Z 9974 wykrocze ń 2685 represjonowano w formie grzywien nakładanych w  drodze mandatów 
karnych, a 378 w formie wniosków skierowanych do s ądu o ukaranie. W stosunku do 6911 
sprawców wykrocze ń, tj. ok. 70% ogółu zastosowano najłagodniejszy środek - pouczenie. 

Bójka ulica 
Krakowska
Bójka ulica 
Krakowska
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4004Szczucie psem 
człowieka

501Inne przepisy o zachowaniu si ę

w miejscach publicznych

2002Zajęcie pasa ruchu drogowego (obecnie nie jest to ju ż wykroczenie)

23400212Inne przepisy o ruchu drogowym

18503Prowadzenie pojazdu bez uprawnie ń

1014101024Nie zastosowanie si ę do znaku

18650184Utrudnianie ruchu

7003Odmowa wylegitymowania si ę

575055Puszczanie psów luzem w miejscu publicznym

80010Nie zabezpieczenie miejsca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia 

13009Rozmieszczanie plakatów i ogłosze ń poza miejscami do tego 
przeznaczonymi

400020Zakłócanie spokoju publicznego i ciszy nocnej 

Kwota  w 
złotych

IlośćWykroczenie

1818



921097Inne wykroczenia

835077Nie stosowanie si ę do Regulaminu porz ądku i czysto ści

2608702685Ogółem (razem)

370071Palenie tytoniu w miejscach zabronionych 

37850379Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych

3505Zanieczyszczanie miejsc publicznych przez psy

600044Używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym

13050127Nieobyczajne wybryki

7750120Zaśmiecanie miejsc publicznych

15500231Niszczenie zieleni

3505Brudzenie ławek

2502Zanieczyszczenie drogi publicznej 

Kwota  w 
złotych

IlośćWykroczenie
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378Razem

5Inne wykroczenia

2Nieobyczajny wybryk

3Spożywanie alkoholu w miejscu publicznym

3Utrudnianie ruchu

3Wyrzucanie nieczysto ści przez okno

6Używanie słów nieprzyzwoitych w miejscu publicznym 

8Niszczenie zieleni

3Nie zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych

8Brak nadzoru nad małoletnim

9Palenie tytoniu w miejscach zabronionych

13Zakłócanie spokoju i porz ądku publicznego

13Puszczanie psów luzem w miejscu publicznym

25Nie stosowanie si ę do Regulaminu porz ądku i czysto ści

58Nie stosowanie si ę do znaku drogowego

64Nie stosowanie si ę do przepisów o bezpiecze ństwie na drogach 

155Odmowa udzielenia informacji o sprawcy wykroczenia

IlośćWniosek

2020
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W roku 2010 Stra ż Miejska w ramach współpracy z Policj ą
wystawiła 1356 wspólnych patroli dyslokowanych główn ie w centrum 
miasta (Rynek, Wałowa) i na osiedlach mieszkaniowyc h w godzinach 
popołudniowych i nocnych.

Ważnym elementem współpracy były wspólne zabezpieczeni a 
imprez i uroczysto ści na terenie Tarnowa a tak że coroczne działania 
podejmowane w ramach akcji „Znicz”, bezpieczne święta, bezpieczne 
wakacje i bezpieczne ferie oraz akcji „Stop 18” (maj ącej na celu 
popraw ę przestrzegania zakazu sprzeda ży papierosów i alkoholu 
osobom niepełnoletnim).

Stałym elementem współpracy Stra ży Miejskiej i Policji jest 
bieżąca wymiana informacji o zagro żeniach wyst ępuj ących na terenie 
miasta, oraz udział Komendanta Stra ży Miejskiej lub jego zast ępcy w 
comiesi ęcznych naradach dyslokacyjnych w Komendzie Miejskie j 
Policji maj ących na celu koordynacj ę działań obu słu żb.

W roku 2010 Stra ż Miejska w ramach współpracy z Policj ą
wystawiła 1356 wspólnych patroli dyslokowanych główn ie w centrum 
miasta (Rynek, Wałowa) i na osiedlach mieszkaniowyc h w godzinach 
popołudniowych i nocnych.

Ważnym elementem współpracy były wspólne zabezpieczeni a 
imprez i uroczysto ści na terenie Tarnowa a tak że coroczne działania 
podejmowane w ramach akcji „Znicz”, bezpieczne święta, bezpieczne 
wakacje i bezpieczne ferie oraz akcji „Stop 18” (maj ącej na celu 
popraw ę przestrzegania zakazu sprzeda ży papierosów i alkoholu 
osobom niepełnoletnim).

Stałym elementem współpracy Stra ży Miejskiej i Policji jest 
bieżąca wymiana informacji o zagro żeniach wyst ępuj ących na terenie 
miasta, oraz udział Komendanta Stra ży Miejskiej lub jego zast ępcy w 
comiesi ęcznych naradach dyslokacyjnych w Komendzie Miejskie j 
Policji maj ących na celu koordynacj ę działań obu słu żb.
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� PSP wzywano 89 razy (ksi ążka dy żurnego SM) do po żarów, 
zalań, przewróconych drzew, wycieków oleju itp. zdarze ń.

� W 89 przypadkach stra żnicy wzywali Pogotowie Ratunkowe 
(zatrucia alkoholem, urazy i zasłabni ęcia).

Oprócz wymienionych, do usuwania skutków zdarze ń i awarii na 
terenie Tarnowa, najcz ęściej były wzywane:
- Pogotowie Energetyczne – 34,
- Pogotowie Gazowe - 2,
- Pogotowie Wodoci ągowe - 43,

� PSP wzywano 89 razy (ksi ążka dy żurnego SM) do po żarów, 
zalań, przewróconych drzew, wycieków oleju itp. zdarze ń.

� W 89 przypadkach stra żnicy wzywali Pogotowie Ratunkowe 
(zatrucia alkoholem, urazy i zasłabni ęcia).

Oprócz wymienionych, do usuwania skutków zdarze ń i awarii na 
terenie Tarnowa, najcz ęściej były wzywane:
- Pogotowie Energetyczne – 34,
- Pogotowie Gazowe - 2,
- Pogotowie Wodoci ągowe - 43,

Pomoc strażników miejskich przy ewakuacji 
osób podczas pożaru kamienicy przy ulicy 

Dąbrowskiego – źródło: TVN TURBO

Pomoc strażników miejskich przy ewakuacji 
osób podczas pożaru kamienicy przy ulicy 

Dąbrowskiego – źródło: TVN TURBO
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Współpraca Straży Miejskiej z wydziałami Urzędu Miasta    

i jednostkami podlegającymi Prezydentowi Miasta

W roku 2010 Stra ż Miejska przyj ęła od mieszka ńców i przekazała do realizacji  
Tarnowskiemu Zarz ądowi Dróg Miejskich 924  interwencje porz ądkowe.
Oprócz TZDM w realizacji interwencji porz ądkowych Stra ż Miejska współdziałała 
z :
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 57
TRANSFORMERS - 130
MPGK- 40
KROKUS - 5
HORTAR - 3
MZB - 39
Inne administracje (BOA , TSM, TBS) - 14
W zakresie uszkodze ń znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej przyj ęto i 
przekazano do realizacji 89 interwencji firmom: EFE KTAR i BROSS.
W roku 2010 stra żnicy w ramach działa ń dotycz ących udzielania pomocy osobom 
bezdomnym i niezaradnym życiowo, wspólnie z pracownikami  MOPS-u dokonali 
ponad 70 kontroli miejsc ich przebywania (pustostan y, dworce, ogródki 
działkowe, domy i mieszkania) udzielaj ąc im pomocy (np. podwo żąc do Domu 
Samotnego M ężczyzny) lub informuj ąc o mo żliwo ściach jej uzyskania.

W roku 2010 Stra ż Miejska przyj ęła od mieszka ńców i przekazała do realizacji  
Tarnowskiemu Zarz ądowi Dróg Miejskich 924  interwencje porz ądkowe.
Oprócz TZDM w realizacji interwencji porz ądkowych Stra ż Miejska współdziałała 
z :
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - 57
TRANSFORMERS - 130
MPGK- 40
KROKUS - 5
HORTAR - 3
MZB - 39
Inne administracje (BOA , TSM, TBS) - 14
W zakresie uszkodze ń znaków drogowych i sygnalizacji świetlnej przyj ęto i 
przekazano do realizacji 89 interwencji firmom: EFE KTAR i BROSS.
W roku 2010 stra żnicy w ramach działa ń dotycz ących udzielania pomocy osobom 
bezdomnym i niezaradnym życiowo, wspólnie z pracownikami  MOPS-u dokonali 
ponad 70 kontroli miejsc ich przebywania (pustostan y, dworce, ogródki 
działkowe, domy i mieszkania) udzielaj ąc im pomocy (np. podwo żąc do Domu 
Samotnego M ężczyzny) lub informuj ąc o mo żliwo ściach jej uzyskania.
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Współpraca Straży Miejskiej z wydziałami Urzędu Miasta    

i jednostkami podlegającymi Prezydentowi Miasta

W ramach współpracy z Tarnowskim Azylem dla zwierz ąt 
przyj ęto i przekazano do realizacji 494 interwencje dotyc zące 
porzuconych, rannych i chorych zwierz ąt (głównie psów), w cz ęści z nich 
udzielono asysty pracownikom Azylu.
Oprócz wymienionych Stra ż Miejska współpracowała tak że m.in. z 
Targowiskami Miejskimi i Sanepidem.

Ważną częścią działalno ści Stra ży Miejskiej jest współpraca ze 
społeczno ścią lokaln ą.

W roku 2011 systematycznie utrzymywano kontakt z Ra dami 
Osiedli poprzez udział w spotkaniach Rad Osiedlowych , osobiste 
kontakty z radnymi Komendanta lub jego zast ępcy, a tak że wspólne 
kontrole terenów osiedli pod k ątem utrzymania porz ądku i czysto ści na 
ich terenie.

W ramach współpracy z Tarnowskim Azylem dla zwierz ąt 
przyj ęto i przekazano do realizacji 494 interwencje dotyc zące 
porzuconych, rannych i chorych zwierz ąt (głównie psów), w cz ęści z nich 
udzielono asysty pracownikom Azylu.
Oprócz wymienionych Stra ż Miejska współpracowała tak że m.in. z 
Targowiskami Miejskimi i Sanepidem.

Ważną częścią działalno ści Stra ży Miejskiej jest współpraca ze 
społeczno ścią lokaln ą.

W roku 2011 systematycznie utrzymywano kontakt z Ra dami 
Osiedli poprzez udział w spotkaniach Rad Osiedlowych , osobiste 
kontakty z radnymi Komendanta lub jego zast ępcy, a tak że wspólne 
kontrole terenów osiedli pod k ątem utrzymania porz ądku i czysto ści na 
ich terenie.
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Zakres  Prac ZwiZakres  Prac ZwiZakres  Prac ZwiZakres  Prac Związanych Z  Modernizacjzanych Z  Modernizacjzanych Z  Modernizacjzanych Z  Modernizacją, Rozbudow, Rozbudow, Rozbudow, Rozbudową
I Serwisem Systemu Monitoringu Wizyjnego I Serwisem Systemu Monitoringu Wizyjnego I Serwisem Systemu Monitoringu Wizyjnego I Serwisem Systemu Monitoringu Wizyjnego 

W Latach 2007 W Latach 2007 W Latach 2007 W Latach 2007 ---- 2010 2010 2010 2010 

� zakupiono 10  kamer w celu wymiany w istniej ących punktach kamerowych;             
2 obudowy kamer i 10 kloszy,
� zakupiono  rejestrator - urz ądzenie pozwalaj ące na zapis obrazu z 16 kamer 
monitoringu miejskiego,
� opracowano projekt i przeniesiono kamer ę na Osiedlu Zielonym w Tarnowie  
w miejsce o  lepszej widoczno ści,
� zakupiono  4 szt.  monitorów LCD 40”, 3 szt.  monit orów 19” do centrum 
dozoru wizyjnego 
� przył ączono 5 nowych kamer do systemu (w tym 2 w przej ściu podziemnym 
przy ul. Mickiewicza) 
� zakupiono zestaw komputerowy i dyski w celu zwi ększenia pami ęci,
� rozbudowano studio dozoru,
� wykonano naprawy i serwis systemu,

Łączne wydatki wyniosły 465476 zł
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I Serwisem Systemu Monitoringu Wizyjnego I Serwisem Systemu Monitoringu Wizyjnego I Serwisem Systemu Monitoringu Wizyjnego I Serwisem Systemu Monitoringu Wizyjnego 

W Latach 2007 W Latach 2007 W Latach 2007 W Latach 2007 ---- 2010 2010 2010 2010 

� zakupiono 10  kamer w celu wymiany w istniej ących punktach kamerowych;             
2 obudowy kamer i 10 kloszy,
� zakupiono  rejestrator - urz ądzenie pozwalaj ące na zapis obrazu z 16 kamer 
monitoringu miejskiego,
� opracowano projekt i przeniesiono kamer ę na Osiedlu Zielonym w Tarnowie  
w miejsce o  lepszej widoczno ści,
� zakupiono  4 szt.  monitorów LCD 40”, 3 szt.  monit orów 19” do centrum 
dozoru wizyjnego 
� przył ączono 5 nowych kamer do systemu (w tym 2 w przej ściu podziemnym 
przy ul. Mickiewicza) 
� zakupiono zestaw komputerowy i dyski w celu zwi ększenia pami ęci,
� rozbudowano studio dozoru,
� wykonano naprawy i serwis systemu,

Łączne wydatki wyniosły 465476 zł
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Dotyczyło żebrania1

Wybryków chuliga ńskich i zakłócania spokoju37

Uszkodze ń mienia11

Palenie tytoniu w miejscach zabronionych7

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych101

Reklama1

Psy puszczone luzem2 

Pożary2

Porządkowych11

Rozwieszanie plakatów w miejscach zabronionych4

Nieobyczajnych wybryków75

Kradzie ż1

Wypadek drogowy1

Handel w miejscach zabronionych4

Graffiti1

Wykrocze ń drogowych619

Bójek14

Awarii15 

Akcja zima13

Nazwa interwencjiLiczba
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PROGRAM PROFILAKTYCZNY „B ĄDŹ ŚWIETLIKIEM NA DRODZE”
Program profilaktyczny „B ądź świetlikiem na drodze” został

opracowany przez funkcjonariusza Stra ży Miejskiej. Realizacj ę programu 
rozpocz ęto 24 wrze śnia 2007 roku. Programem obj ęto tarnowskie szkoły 
podstawowe (klasy 1-3) i przedszkola. Głównym celem  programu jest 
zwiększenie bezpiecze ństwa i widoczno ści dzieci przez kieruj ących pojazdami. 
Dzieci w czasie zaj ęć uczą się zasad bezpiecznego poruszania si ę po drogach, 
omawiane s ą najwa żniejsze przepisy oraz udzielane s ą wskazówki jak 
zapobiega ć niebezpiecze ństwom, szczególnie przy złych warunkach 
atmosferycznych, gdy widoczno ść dzieci na drodze przez kieruj ących jest 
znacznie ograniczona. Dzieci w czasie zaj ęć wspólnie z funkcjonariuszem 
zawieszaj ą odblaski przy tornistrach, co ma zwi ększyć ich bezpiecze ństwo. 
Dzięki elementom odblaskowym id ące drog ą dziecko jest widoczne z około 200 
metrów, co daje szans ę na właściw ą reakcj ę kierowcy i unikni ęcie wypadku. 
Malowanie znaków drogowych oraz ró żne zabawy utrwalaj ą przekazan ą
wiedzę. Spotkania profilaktyczne zwi ększaj ą zaufanie dzieci do Stra ży 
Miejskiej.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „B ĄDŹ ŚWIETLIKIEM NA DRODZE”
Program profilaktyczny „B ądź świetlikiem na drodze” został
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rozpocz ęto 24 wrze śnia 2007 roku. Programem obj ęto tarnowskie szkoły 
podstawowe (klasy 1-3) i przedszkola. Głównym celem  programu jest 
zwiększenie bezpiecze ństwa i widoczno ści dzieci przez kieruj ących pojazdami. 
Dzieci w czasie zaj ęć uczą się zasad bezpiecznego poruszania si ę po drogach, 
omawiane s ą najwa żniejsze przepisy oraz udzielane s ą wskazówki jak 
zapobiega ć niebezpiecze ństwom, szczególnie przy złych warunkach 
atmosferycznych, gdy widoczno ść dzieci na drodze przez kieruj ących jest 
znacznie ograniczona. Dzieci w czasie zaj ęć wspólnie z funkcjonariuszem 
zawieszaj ą odblaski przy tornistrach, co ma zwi ększyć ich bezpiecze ństwo. 
Dzięki elementom odblaskowym id ące drog ą dziecko jest widoczne z około 200 
metrów, co daje szans ę na właściw ą reakcj ę kierowcy i unikni ęcie wypadku. 
Malowanie znaków drogowych oraz ró żne zabawy utrwalaj ą przekazan ą
wiedzę. Spotkania profilaktyczne zwi ększaj ą zaufanie dzieci do Stra ży 
Miejskiej.
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PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZNY I CZYSTY TARNÓW”
Program profilaktyczny „Bezpieczny i czysty Tarnów” został

opracowany przez funkcjonariusza Stra ży Miejskiej. Pierwsze zaj ęcia w 
ramach tego programu odbyły si ę w 2000 roku. Głównym celem programu 
jest zwi ększenie bezpiecze ństwa dzieci w domu, w szkole, na podwórku i 
przy spotkaniach z osobami obcymi. W czasie zaj ęć dzieci poznaj ą i ćwicz ą
podstawowe zasady samoobrony. Program porusza podst awowe zasady 
dotycz ące ochrony środowiska ze szczególnym uwzgl ędnieniem sortowania 
śmieci oraz zasad wyprowadzania psów na spacer.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZNY I CZYSTY TARNÓW”
Program profilaktyczny „Bezpieczny i czysty Tarnów” został

opracowany przez funkcjonariusza Stra ży Miejskiej. Pierwsze zaj ęcia w 
ramach tego programu odbyły si ę w 2000 roku. Głównym celem programu 
jest zwi ększenie bezpiecze ństwa dzieci w domu, w szkole, na podwórku i 
przy spotkaniach z osobami obcymi. W czasie zaj ęć dzieci poznaj ą i ćwicz ą
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śmieci oraz zasad wyprowadzania psów na spacer.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZNE WAKACJE”
Głównym celem programu jest zwi ększenie bezpiecze ństwa dzieci w 

czasie wakacji i zwrócenie szczególnej uwagi na gro żące niebezpiecze ństwa. Na 
spotkaniach omawiane s ą zasady bezpiecznego wypoczynku oraz zasady 
bezpiecze ństwa przy spotkaniach z osobami obcymi. W czasie sp otkań dzieci 
poznaj ą i ćwicz ą podstawowe zasady samoobrony.
Oprócz wymienionych programów profilaktycznych, w r amach współ pracy                             
z placówkami o światowymi Stra ż Miejska przyj ęła i zrealizowała 24 interwencje 
pisemne szkół (dotycz ące głównie zabezpieczenia przed dewastacj ą budynków i 
boisk w okresie wakacji,  a tak że dyskotek szkolnych). W dniach od 1 wrze śnia 
2010 roku do dnia 11 wrze śnia 2010 roku wspólnie z Policj ą, Straż Miejska obj ęła 
nadzorem szkoły w ramach akcji „Bezpieczny powrót d o szkoły”.

PROGRAM PROFILAKTYCZNY „BEZPIECZNE WAKACJE”
Głównym celem programu jest zwi ększenie bezpiecze ństwa dzieci w 

czasie wakacji i zwrócenie szczególnej uwagi na gro żące niebezpiecze ństwa. Na 
spotkaniach omawiane s ą zasady bezpiecznego wypoczynku oraz zasady 
bezpiecze ństwa przy spotkaniach z osobami obcymi. W czasie sp otkań dzieci 
poznaj ą i ćwicz ą podstawowe zasady samoobrony.
Oprócz wymienionych programów profilaktycznych, w r amach współ pracy                             
z placówkami o światowymi Stra ż Miejska przyj ęła i zrealizowała 24 interwencje 
pisemne szkół (dotycz ące głównie zabezpieczenia przed dewastacj ą budynków i 
boisk w okresie wakacji,  a tak że dyskotek szkolnych). W dniach od 1 wrze śnia 
2010 roku do dnia 11 wrze śnia 2010 roku wspólnie z Policj ą, Straż Miejska obj ęła 
nadzorem szkoły w ramach akcji „Bezpieczny powrót d o szkoły”.
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zaopatrzenie placówek handlowych w zawieszki, 
nalepki i ulotki o zakazie sprzeda ży wyrobów 
tytoniowych osobom poni żej 18 roku życia

Stop 18 

KWP, KMP, Specjalny O środek Szkolno 
Wychowawczy – Zbylitowska Góra

Spotkanie Mikołajkowe

Przedszkolaki, Władze MiastaUbieranie choinki na Tarnowskim Rynku

Przedszkole Publiczne 32Mikołaj

MKS Tarnovia, Gimnazjum nr 7Impreza z okazji Dnia Dziecka – „Chcemy by ć
razem”

Agencja artystyczna - ART MEDIA, Impreza z okazji Dnia Dziecka – LEGO LAND

Tylko SM – wysłano 20 paczekStrażnicy dla Afryki

Instytucje współpracuj ąceNazwa akcji (imprezy)
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AKCJA „STRA ŻNICY DLA AFRYKI”
Akcja ma na celu pomoc dzieciom afryka ńskim i realizowana jest 

z funduszy własnych funkcjonariuszy. Stra żnicy przesyłaj ą do misji 
prowadzonej przez Siostry Boromeuszki Mikołowskie w  miejscowo ści 
MPANSHYA  w Zambii paczki z artykułami potrzebnymi dzieciom, którymi 
opiekuj ą się siostry. Akcj ę rozpocz ęto w sierpniu 2008 roku. 
Funkcjonariusze wysłali dwadzie ścia 20-kilogramowych paczek z 
artykułami szkolnymi, zabawkami, odzie żą, artykułami sanitarnymi i 
słodyczami. Akcja jest kontynuowana.

AKCJA „STRA ŻNICY DLA AFRYKI”
Akcja ma na celu pomoc dzieciom afryka ńskim i realizowana jest 

z funduszy własnych funkcjonariuszy. Stra żnicy przesyłaj ą do misji 
prowadzonej przez Siostry Boromeuszki Mikołowskie w  miejscowo ści 
MPANSHYA  w Zambii paczki z artykułami potrzebnymi dzieciom, którymi 
opiekuj ą się siostry. Akcj ę rozpocz ęto w sierpniu 2008 roku. 
Funkcjonariusze wysłali dwadzie ścia 20-kilogramowych paczek z 
artykułami szkolnymi, zabawkami, odzie żą, artykułami sanitarnymi i 
słodyczami. Akcja jest kontynuowana.

Pomoc strażników dla dzieci z Afryki

źródło: strony prasowe z internetu

Pomoc strażników dla dzieci z Afryki

źródło: strony prasowe z internetu
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� dzikie wysypiska śmieci,

�obowi ązki wła ścicieli posesji,

� umowy na wywóz nieczysto ści,

�pojemniki na odpady,

� zbiorniki na nieczysto ści ciekłe,

� porządek w miejscach publicznych,

� sprzątanie po psach,

� utrzymywanie zwierz ąt domowych,

� szczepienia psów,

� składowanie odpadów,

� zbieranie odpadów wielkogabarytowych,

� zbieranie odpadów AGD i RTV,

� plakaty i reklamy

� wraki pojazdów

� dzikie wysypiska śmieci,

�obowi ązki wła ścicieli posesji,

� umowy na wywóz nieczysto ści,

�pojemniki na odpady,

� zbiorniki na nieczysto ści ciekłe,

� porządek w miejscach publicznych,

� sprzątanie po psach,

� utrzymywanie zwierz ąt domowych,

� szczepienia psów,

� składowanie odpadów,

� zbieranie odpadów wielkogabarytowych,

� zbieranie odpadów AGD i RTV,

� plakaty i reklamy

� wraki pojazdów 3737



Do dyżurnego stra ży mieszka ńcy zgłosili 524 interwencji telefonicznych 
dotycz ących spraw porz ądkowych, drog ą pisemn ą wpłyn ęły 163 takie sprawy.

�podj ęto działania i doprowadzono do likwidacji 32 dzikic h wysypisk śmieci,

�przeprowadzono 285 kontroli posesji w zakresie posi adania pojemników na 
odpady komunalne  oraz gospodarki wodno- ściekowej, szczególnie 
nieprawidłowego usuwania nieczysto ści ciekłych (kontrole szamb),

�za nieprzestrzeganie obowi ązków okre ślonych w Ustawie o utrzymaniu 
porz ądku i czysto ści  w gminach oraz w Regulaminie utrzymania czysto ści i 
porz ądku na terenie miasta Tarnowa, sankcjonowanych z ar t. 10 ust. 2 i 2a tej że 
ustawy: pouczono 183 osoby, mandatami karnymi ukara no 77 osób, 
sporz ądzono 25 wniosków o ukaranie do s ądu,

�stra żnicy uczestniczyli z Wydziałem Gospodarki Komunalne j i Ochrony 
Środowiska Urz ędu Miasta w 7 kontrolach wykonywanych w zwi ązku z 
podejrzeniem spalania odpadów w piecach  przez mies zkańców - w wyniku tych 
kontroli nało żono 2 mandaty karne, pouczono 2 osoby, w 3 przypadk ach 
podejrzenia okazały si ę bezzasadne,

Do dyżurnego stra ży mieszka ńcy zgłosili 524 interwencji telefonicznych 
dotycz ących spraw porz ądkowych, drog ą pisemn ą wpłyn ęły 163 takie sprawy.
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odpady komunalne  oraz gospodarki wodno- ściekowej, szczególnie 
nieprawidłowego usuwania nieczysto ści ciekłych (kontrole szamb),
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porz ądku i czysto ści  w gminach oraz w Regulaminie utrzymania czysto ści i 
porz ądku na terenie miasta Tarnowa, sankcjonowanych z ar t. 10 ust. 2 i 2a tej że 
ustawy: pouczono 183 osoby, mandatami karnymi ukara no 77 osób, 
sporz ądzono 25 wniosków o ukaranie do s ądu,

�stra żnicy uczestniczyli z Wydziałem Gospodarki Komunalne j i Ochrony 
Środowiska Urz ędu Miasta w 7 kontrolach wykonywanych w zwi ązku z 
podejrzeniem spalania odpadów w piecach  przez mies zkańców - w wyniku tych 
kontroli nało żono 2 mandaty karne, pouczono 2 osoby, w 3 przypadk ach 
podejrzenia okazały si ę bezzasadne,
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� ujawniono 873 przypadki za śmiecania miejsc publicznych, zanieczyszczania teren ów 
przeznaczonych do wspólnego u żytku przez psy i niszczenia zieleni,  za które mand atami 
ukaranych zostało 391 osób, pouczono 474 osoby, spo rządzono 8 wniosków o ukaranie,

� prowadzono 29 spraw dotycz ących pozostawienia na drogach pojazdów bez tablic 
rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są one u żywane, potocznie zwanych wrakami 
– w 9 przypadkach pojazdy zostały usuni ęte z drogi przez stra ż, w pozostałych przypadkach 
interwencje stra żników doprowadziły do usuni ęcia wraków przez ich wła ścicieli, b ądź też
zgłoszenia mieszka ńców okazały si ę bezzasadne,

� podejmowano działania zwi ązane ze zwiększeniem efektywno ści funkcjonowania słu żb 
miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porz ądku i czysto ści, zabezpieczaniu miejsc 
niebezpiecznych, które polegały na  przekazywaniu i nformacji o stwierdzonych 
nieprawidłowo ściach oraz egzekwowaniu ich usuni ęcia (np. przepełnione kosze uliczne, 
pojemniki na selektywn ą zbiórk ę odpadów, uszkodzone nawierzchnie jezdni i ci ągów pieszych, 
uszkodzone i niezabezpieczone studzienki, zniszczon e lub uszkodzone znaki drogowe).

� w zakresie interwencji porz ądkowych Stra ż Miejska w Tarnowie współpracuje głównie z 
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Geodezji i 
Nieruchomo ści Urz ędu Miasta Tarnowa, Tarnowskim Zarz ądem Dróg Miejskich, Miejskim 
Zarządem Budynków, Radami Osiedli oraz innymi słu żbami i instytucjami odpowiedzialnymi za 
utrzymanie porz ądku na terenie miasta.

� ujawniono 873 przypadki za śmiecania miejsc publicznych, zanieczyszczania teren ów 
przeznaczonych do wspólnego u żytku przez psy i niszczenia zieleni,  za które mand atami 
ukaranych zostało 391 osób, pouczono 474 osoby, spo rządzono 8 wniosków o ukaranie,

� prowadzono 29 spraw dotycz ących pozostawienia na drogach pojazdów bez tablic 
rejestracyjnych lub których stan wskazuje, że nie są one u żywane, potocznie zwanych wrakami 
– w 9 przypadkach pojazdy zostały usuni ęte z drogi przez stra ż, w pozostałych przypadkach 
interwencje stra żników doprowadziły do usuni ęcia wraków przez ich wła ścicieli, b ądź też
zgłoszenia mieszka ńców okazały si ę bezzasadne,

� podejmowano działania zwi ązane ze zwiększeniem efektywno ści funkcjonowania słu żb 
miejskich odpowiedzialnych za utrzymanie porz ądku i czysto ści, zabezpieczaniu miejsc 
niebezpiecznych, które polegały na  przekazywaniu i nformacji o stwierdzonych 
nieprawidłowo ściach oraz egzekwowaniu ich usuni ęcia (np. przepełnione kosze uliczne, 
pojemniki na selektywn ą zbiórk ę odpadów, uszkodzone nawierzchnie jezdni i ci ągów pieszych, 
uszkodzone i niezabezpieczone studzienki, zniszczon e lub uszkodzone znaki drogowe).

� w zakresie interwencji porz ądkowych Stra ż Miejska w Tarnowie współpracuje głównie z 
Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska oraz Wydziałem Geodezji i 
Nieruchomo ści Urz ędu Miasta Tarnowa, Tarnowskim Zarz ądem Dróg Miejskich, Miejskim 
Zarządem Budynków, Radami Osiedli oraz innymi słu żbami i instytucjami odpowiedzialnymi za 
utrzymanie porz ądku na terenie miasta.
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� dalszy wzrost zaufania mieszka ńców,

� dalsza poprawa wizerunku,

� podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizmu 
zawodowego stra żników,

� doskonalenie działalno ści profilaktycznej w 
szkołach i przedszkolach,

� wyposa żenie radiowozów w GPS-y,

� dalszy wzrost zaufania mieszka ńców,

� dalsza poprawa wizerunku,

� podnoszenie kwalifikacji i profesjonalizmu 
zawodowego stra żników,

� doskonalenie działalno ści profilaktycznej w 
szkołach i przedszkolach,

� wyposa żenie radiowozów w GPS-y,
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