


W roku 2008 pracowaW roku 2008 pracowa łło w jednostce 63 osoby, w tym 58 funkcjonariuszy i 5 oso w jednostce 63 osoby, w tym 58 funkcjonariuszy i 5 os óób b 
administracji. W miesiadministracji. W miesi ąącu czerwcu nastcu czerwcu nast ąąpipi łła zmiana na stanowisku Komendanta Straa zmiana na stanowisku Komendanta Stra ŜŜy y 
Miejskiej w Tarnowie. Miejskiej w Tarnowie. 

StraStraŜŜ Miejska w Tarnowie powstaMiejska w Tarnowie powsta łła w roku 1991. Od 1 stycznia 2004 roku nasta w roku 1991. Od 1 stycznia 2004 roku nast ąąpipi łło o 
przeksztaprzekszta łłcenie Stracenie Stra ŜŜy Miejskiej z Wydziay Miejskiej z Wydzia łłu Urzu Urzęędu Miasta w jednostkdu Miasta w jednostk ęę organizacyjnorganizacyjn ąą
Gminy Miasta Tarnowa. W grudniu 2008 roku Rada Mias ta uchwaliGminy Miasta Tarnowa. W grudniu 2008 roku Rada Mias ta uchwali łła nowy Regulamin a nowy Regulamin 
StraStraŜŜy Miejskiej  w Tarnowie.y Miejskiej  w Tarnowie.

WyposaWyposaWyposaWyposaWyposaWyposaWyposaWyposaŜŜenie straenie straenie straenie straenie straenie straenie straenie straŜŜniknikniknikniknikniknikóóóóóóóów:w:w:w:w:w:w:w: w roku 2008 zakupiono trzy skutery, ktw roku 2008 zakupiono trzy skutery, kt óóre re 
wykorzystywane swykorzystywane s ąą ggłłóównie do patrolowania miejsc niedostwnie do patrolowania miejsc niedost ęępnych dla radiowozpnych dla radiowoz óów, w, 
takich jak parki i tereny przylegtakich jak parki i tereny przyleg łłe, miejsca wypoczynku i rekreacji na tarnowskich e, miejsca wypoczynku i rekreacji na tarnowskich 
osiedlach, jak rosiedlach, jak r óówniewnie ŜŜ tereny sportowe i okolice basentereny sportowe i okolice basen óów. Ponadto zakupiony zostaw. Ponadto zakupiony zosta łł
nowy radiownowy radiow óóz przeznaczony do transportu osz przeznaczony do transportu os óób zatrzymanych i nietrzeb zatrzymanych i nietrze źźwych do izby wych do izby 
wytrzewytrze źźwiewieńń. Stra. StraŜŜnicy posiadajnicy posiadaj ąą 5 innych radiowoz5 innych radiowoz óów w tym 4 osobowe (2 Dacie w w tym 4 osobowe (2 Dacie LoganLogan
z 2005 roku o przebiegu 141636 km i 156628 km, Daew oo z 2005 roku o przebiegu 141636 km i 156628 km, Daew oo LanosLanos z 1997 roku o przebiegu z 1997 roku o przebiegu 
168385 km,  Seat 168385 km,  Seat IncaInca z 1999 roku o przebiegu 101824 km) i jeden osobowoz 1999 roku o przebiegu 101824 km) i jeden osobowo --towarowy towarowy 
(Ford Transit z 1996 roku o przebiegu 279475 km).  Na wyposa(Ford Transit z 1996 roku o przebiegu 279475 km).  Na wyposa ŜŜeniu straeniu stra ŜŜniknik óów jest w jest 
rróówniewnie ŜŜ 60 sztuk kajdanek, 56 pa60 sztuk kajdanek, 56 pa łłek wielofunkcyjnych oraz 21 radiostacji rek wielofunkcyjnych oraz 21 radiostacji r ęęcznych i 8 cznych i 8 
samochodowych.samochodowych.
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Do podstawowych zadaDo podstawowych zada ńń i obowii obowi ąązkzkóów straw stra ŜŜniknik óów nalew nale ŜŜy zapewnienie spokoju             y zapewnienie spokoju             
i porzi porz ąądku w miejscach publicznych, zapobieganie, wykrywan ie i dku w miejscach publicznych, zapobieganie, wykrywan ie i śściganie wykroczeciganie wykrocze ńń
oraz pomoc w rozwioraz pomoc w rozwi ąązywaniu problemzywaniu problem óów w ŜŜycia codziennego mieszkaycia codziennego mieszka ńńccóów.w.

W roku 2008 straW roku 2008 stra ŜŜnicy przyjnicy przyj ęęli 6501 interwencji telefonicznych od mieszkali 6501 interwencji telefonicznych od mieszka ńńccóów w ––
w tym dotyczw tym dotycz ąących spraw:cych spraw:

252

2318

681649603

328

486

30 15

92

83

71

68 12155354

84

74

69

166

161

137

drogow ych - 2318

zakłócania porz ądku i wybryków chuliga ńskich - 681

porz ądkowych - 649

nieobyczajnych wybryków - 603

psów puszczonych luzem - 486

spo Ŝyw ania alkoholu - 328

palenia ognisk - 166

bezdomnych - 161

pomocy dla mieszka ńców - 137

róŜnych zagro Ŝen dla mieszka ńców - 92

awarii - 84

niszczenia zieleni - 83

uszkodzenia i niszczenia mienia - 74

uszkodzonych znaków drogowych - 71

zw ierz ąt - 69

Ŝebrania - 68

dzikich wysypisk - 54

handlu - 53

bójek - 30

wraków pojazdów 15

zatrucia środow iska - 15

pogryzie ń przez psy - 12

 innych - 252 2



Ponadto:Ponadto:
�� Do StraDo Stra ŜŜy Miejskiej w roku 2008 skierowano 272 interwencje na piy Miejskiej w roku 2008 skierowano 272 interwencje na pi śśmie od mie od 
instytucji oraz osinstytucji oraz os óób prywatnychb prywatnych

W ramach swych zadaW ramach swych zada ńń strastra ŜŜnicy:nicy:
�� wystawili 2348 patroli samodzielnych i 952 wspwystawili 2348 patroli samodzielnych i 952 wsp óólnych z Policjlnych z Policj ąą,,
�� zabezpieczyli 49 imprez sportowych przy pomocy obse rwatorzabezpieczyli 49 imprez sportowych przy pomocy obse rwator óów,w,
�� zabezpieczali 56 imprez masowych,zabezpieczali 56 imprez masowych,
�� zazałłooŜŜyli 27 blokad na koyli 27 blokad na ko łła a źźle zaparkowanych pojazdle zaparkowanych pojazd óów,w,
�� 5 pojazd5 pojazd óów usunw usun ęęli z drogi,li z drogi,
�� 259 os259 os óób odwieb odwie źźli do Izby Wytrzeli do Izby Wytrze źźwiewieńń,,
�� 283 razy udzielili asysty Wydzia283 razy udzielili asysty Wydzia łłom Urzom Urz ęędu Miasta Tarnowa,du Miasta Tarnowa,
�� 1439 razy wsp1439 razy wsp óółłpracowali z innymi instytucjami,pracowali z innymi instytucjami,
�� 1896 razy kontrolowali parki i skwery. 1896 razy kontrolowali parki i skwery. 

Podczas patrolu Rynku straPodczas patrolu Rynku stra ŜŜnicy legitymujnicy legitymuj ąą mmęŜęŜczyznczyzn ęę
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StraStraŜŜnicy wykonujnicy wykonuj ąąc swoje obowic swoje obowi ąązki wspzki wsp óółłpracowali:pracowali:

�� 424 z Azylem dla Zwierz424 z Azylem dla Zwierz ąątt

�� 7 z Centrum Reagowania Kryzysowego7 z Centrum Reagowania Kryzysowego

�� 105 z Wydzia105 z Wydzia łłami UMTami UMT

�� 8 z Firm8 z Firm ąą KrokusKrokus

�� 16 z firm16 z firm ąą WtWtóórr--PolPol

�� 7 z Miejskim Wysypiskiem 7 z Miejskim Wysypiskiem 

�� 95 z Firm95 z Firm ąą J.M.T.J.M.T.

�� 22 z M.P.G.K.22 z M.P.G.K.

�� 6 z P.C.K.6 z P.C.K.

�� 19 z Pogotowiem 19 z Pogotowiem WodWod --KanKan

�� 3 z Pomoc3 z Pomoc ąą DrogowDrogow ąą

�� 168 z T.Z.D.M.168 z T.Z.D.M.

�� 5 z T.S.M.5 z T.S.M.

�� 13 z T.P.S.A.13 z T.P.S.A.

�� 129 z Firm129 z Firm ąą TransformersTransformers

�� 3 z Z.U.M. 3 z Z.U.M. 

�� 9 z Zarz9 z Zarząądem Cmentarzydem Cmentarzy

�� 259 z administratorami, w259 z administratorami, w łłaaśścicielami posesji, cicielami posesji, 
zarzzarząądcami, itp.dcami, itp.

orazoraz

�� 85 z Pogotowiem Ratunkowym85 z Pogotowiem Ratunkowym

�� 56 ze Stra56 ze StraŜąŜą PoPoŜŜarnarnąą

Handel na ulicyHandel na ulicy
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W roku 2008 straW roku 2008 stra ŜŜnicy przekazali Policji 46 spraw o charakterze nicy przekazali Policji 46 spraw o charakterze 
przestprzest ęępstwa, ujpstwa, uj ęęli i przekazali 77 osli i przekazali 77 os óób w tym 61 sprawcb w tym 61 sprawc óów w 
przestprzest ęępstw, przekazali 235 spraw o charakterze wykroczeni a, pstw, przekazali 235 spraw o charakterze wykroczeni a, 
zabezpieczali 56 masowych imprez wspzabezpieczali 56 masowych imprez wsp óólnie z Policjlnie z Policj ąą, 3 miejsca , 3 miejsca 
przestprzest ęępstwa oraz wystawili 952 wsppstwa oraz wystawili 952 wsp óólne patrole.lne patrole.
W pierwszym pW pierwszym p óółłroczu 2008 utrzymywane byroczu 2008 utrzymywane by łły dwa nocne wspy dwa nocne wsp óólne lne 
patrole w centrum miasta patrole w centrum miasta –– ssłłuuŜąŜące do obsce do obs łługi monitoringu                     ugi monitoringu                     
w okolicach centrum i Rynku oraz w razie potrzeby w  okolicach w okolicach centrum i Rynku oraz w razie potrzeby w  okolicach 
osiedli mieszkaniowych. Odbywaosiedli mieszkaniowych. Odbywa łły siy si ęę one wg sporzone wg sporz ąądzonego dzonego 
miesimiesi ęęcznego grafiku.  W drugim pcznego grafiku.  W drugim p óółłroczu wprowadzono na drugiej roczu wprowadzono na drugiej 
i trzeciej zmianie dwa i trzeciej zmianie dwa łąłączone patrole,  z ktczone patrole,  z kt óórych jeden dyslokowany rych jeden dyslokowany 
byby łł na Rynku jako patrol pieszy, a drugi zmotoryzowany na zmianie na Rynku jako patrol pieszy, a drugi zmotoryzowany na zmianie 
popopopo łłudniowej dyslokowany byudniowej dyslokowany by łł na osiedla, a na zmianie nocnej             na osiedla, a na zmianie nocnej             

w centrum Tarnowa.w centrum Tarnowa.
Bardzo waBardzo wa ŜŜnym elementem wspnym elementem wsp óółłpracy obu spracy obu s łłuuŜŜb byb by łło prowadzenie o prowadzenie 
dziadzia łłaańń porzporz ąądkowych w celu zapewnienia spokoju i porzdkowych w celu zapewnienia spokoju i porz ąądku         dku         
w trakcie trwania wiw trakcie trwania wi ęększych imprez zorganizowanych  w 2008 roku kszych imprez zorganizowanych  w 2008 roku 
na terenie miasta Tarnowa. Byna terenie miasta Tarnowa. By łły to zary to zar óówno imprezy sportowe, wno imprezy sportowe, 
kulturalne, pakulturalne, pa ńństwowe jak rstwowe jak r óówniewnie ŜŜ kokośścielne.  Z wicielne.  Z wi ęększych imprez kszych imprez 
nalenaleŜŜy wymieniy wymieni ćć 90 lecie niepodleg90 lecie niepodleg łłoośści Tarnowa, I Forum ci Tarnowa, I Forum 
Inwestycyjne i Forum MediInwestycyjne i Forum Medi óów Polonijnych. Organizacja w Polonijnych. Organizacja 
zabezpieczenia zawsze odbywazabezpieczenia zawsze odbywa łła sia sięę w w śściscis łłej wspej wsp óółłpracy                   pracy                   
z Policjz Policj ąą. Stra. StraŜŜ Miejska byMiejska by łła wa włąłączona w policyjny system czona w policyjny system 
dowodzenia. Zabezpieczenia widowodzenia. Zabezpieczenia wi ęększych imprez odbywakszych imprez odbywa łły siy si ęę
rróówniewnie ŜŜ w w śściscis łłym wspym wsp óółłdziadzia łłaniu z waniu z w łłaaśściwymi komciwymi kom óórkami Urzrkami Urz ęędu du 

Miasta Tarnowa.Miasta Tarnowa.

BBóójka na ul. Mickiewiczajka na ul. Mickiewicza

Wybryk chuligaWybryk chuligańńskiski
ul. Mickiewiczaul. Mickiewicza
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StraStraŜŜnicy miejscy w roku 2008 przeprowadzili 12512 interwencji dotycznicy miejscy w roku 2008 przeprowadzili 12512 interwencji dotycząących cych 
wykroczewykroczeńń, z czego:, z czego:
�� pouczyli 10459 ospouczyli 10459 osóób,b,
�� nanałłooŜŜyli 1819 mandatyli 1819 mandatóów karnych na kwotw karnych na kwotęę 156400 z156400 złłotych,otych,
�� sporzsporząądzili 234 wnioski o ukaranie do Sdzili 234 wnioski o ukaranie do Sąądu Grodzkiego,du Grodzkiego,

Patrol StraPatrol Stra ŜŜy Miejskiejy Miejskiej Zablokowany garaZablokowany gara ŜŜ przez przez źźle zaparkowany le zaparkowany 
pojazdpojazd
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W roku 2008 straW roku 2008 stra ŜŜnicy ujawnili 794 takie wykroczenia z czego:nicy ujawnili 794 takie wykroczenia z czego:
�� Pouczyli 743 osoby Pouczyli 743 osoby 
�� Mandatami karnymi ukarali 34 osoby na kwotMandatami karnymi ukarali 34 osoby na kwot ęę 3250 z3250 złłotych,otych,
�� SporzSporz ąądzili 17 wnioskdzili 17 wniosk óów o ukaranie do Sw o ukaranie do S ąądu Grodzkiegodu Grodzkiego

w tym:w tym:
�� wszystkie 17 wnioskwszystkie 17 wniosk óów o ukaranie sporzw o ukaranie sporz ąądzono za  wybryki chuligadzono za  wybryki chuliga ńńskie i zakskie i zak łłóócanie canie 
porzporz ąądku,dku,
�� 16 mandat16 mandat óów naw na łłooŜŜono za wybryki chuligaono za wybryki chuliga ńńskie, 18 za umieszczanie reklam lub skie, 18 za umieszczanie reklam lub 
plakatplakat óów w miejscach niedozwolonych, w w miejscach niedozwolonych, 

WykroczeWykrocze ńń z tego zakresu straz tego zakresu stra ŜŜnicy ujawnili 406, nicy ujawnili 406, 
z czego:z czego:
�� pouczyli 320 ospouczyli 320 os óób, b, 
�� SporzSporz ąądzili 86 wnioskdzili 86 wniosk óów o ukaranie do Sw o ukaranie do S ąądu du 
GrodzkiegoGrodzkiego

Wykroczenia te dotyczyWykroczenia te dotyczy łły nie udzielenia informacji y nie udzielenia informacji 
dotyczdotycz ąących danych osobowych sprawccych danych osobowych sprawc óów wykroczew wykrocze ńń
drogowychdrogowych ..
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WykroczeWykrocze ńń z tego zakresu ujawnionych byz tego zakresu ujawnionych by łło 190, z czego:o 190, z czego:
�� pouczono 152 osoby,pouczono 152 osoby,
�� mandatami karnymi ukarano 24 osoby,mandatami karnymi ukarano 24 osoby,
�� SporzSporz ąądzono 17 wnioskdzono 17 wniosk óów o ukaranie do Sw o ukaranie do S ąądu Grodzkiegodu Grodzkiego

w tym:w tym:
�� za brak ostroza brak ostro ŜŜnonośści przy trzymaniu zwierzci przy trzymaniu zwierz ąąt (gt (g łłóównie puszczanie pswnie puszczanie ps óów luzem) w luzem) –– 24 mandaty karne24 mandaty karne
oraz sporzoraz sporz ąądzono 10 wnioskdzono 10 wniosk óów o ukaranie,w o ukaranie,
�� za wyrzucanie nieczystoza wyrzucanie nieczysto śści z balkonci z balkon óów w –– sporzsporz ąądzono 5 wnioskdzono 5 wniosk óów o ukaranie,w o ukaranie,
�� za draza draŜŜnienie lub pnienie lub p łłoszenie zwierzoszenie zwierz ąąt 2 wnioski o ukaraniet 2 wnioski o ukaranie

Ujawnionych wykroczeUjawnionych wykrocze ńń drogowych bydrogowych by łło 4888, z czego o 4888, z czego 
�� pouczono 3768 ospouczono 3768 os óób,b,
�� mandatami karnymi ukarano 1098 osmandatami karnymi ukarano 1098 os óób b 
�� SporzSporz ąądzono 22 wnioskdzono 22 wniosk óów o ukaranie do Sw o ukaranie do S ąądu Grodzkiegodu Grodzkiego

zawierazawiera łły siy si ęę w tym wykroczenia dotyczw tym wykroczenia dotycz ąące:ce:
�� niezastosowania siniezastosowania si ęę do znaku,do znaku,
�� utrudniania ruchu,utrudniania ruchu,
�� blokowania innych pojazdblokowania innych pojazd óów,w,
�� zastawiania bram wjazdowych, garazastawiania bram wjazdowych, gara ŜŜy, wiat y, wiat śśmietnikowych,mietnikowych,
�� parkowania na chodnikach w sposparkowania na chodnikach w spos óób utrudniajb utrudniaj ąący ruch cy ruch 
pieszych, itp.pieszych, itp. Blokowanie bramy wjazdowej
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Takich wykroczeTakich wykrocze ńń funkcjonariusze ujawnili 20 z czego sporzfunkcjonariusze ujawnili 20 z czego sporz ąądzili 1 wniosek o ukaranie do Sdzili 1 wniosek o ukaranie do S ąądu du 
Grodzkiego Grodzkiego (za szczucie psem innej osoby)(za szczucie psem innej osoby) oraz pouczyli 19 osoraz pouczyli 19 os óób b –– wykroczenia te dotyczywykroczenia te dotyczy łły y 
ggłłóównie braku nadzoru nad osobwnie braku nadzoru nad osob ąą mamałłoletnioletni ąą oraz zoraz z łłoośśliwego niepokojenia innej osoby. liwego niepokojenia innej osoby. 

WykroczeWykrocze ńń z tego zakresu ujawniono 92, z czego:z tego zakresu ujawniono 92, z czego:
�� pouczono 86 ospouczono 86 os óób,b,
�� mandatami karnymi ukarano 5 osmandatami karnymi ukarano 5 os óób, b, (za nie wywi(za nie wywi ąązywanie sizywanie si ęę z obowiz obowi ąązkzkóów administratora)w administratora)
�� sporzsporz ąądzono 1 wniosek o ukaranie do Sdzono 1 wniosek o ukaranie do S ąądu Grodzkiego, du Grodzkiego, 

WykroczeWykrocze ńń takich ujawniono 108 z czego pouczono 105 ostakich ujawniono 108 z czego pouczono 105 os óób b (g(głłóównie za jazdy bez biletu)wnie za jazdy bez biletu)
i sporzi sporz ąądzono 1  wniosek o ukaranie do Sdzono 1  wniosek o ukaranie do S ąądu Grodzkiego  du Grodzkiego  ( za wy( za wy łłudzenie posiudzenie posi łłku)ku)
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Ujawnionych wykroczeUjawnionych wykrocze ńń bybyłło 633 z czego:o 633 z czego:
�� pouczono 527 ospouczono 527 os óób,b,
�� mandatami karnymi ukarano 27 osmandatami karnymi ukarano 27 os óób,b,
�� sporzsporz ąądzono 79 wnioskdzono 79 wniosk óów o ukaranie do Sw o ukaranie do S ąądu Grodzkiego,du Grodzkiego,

w tym:w tym:
�� 27 mandat27 mandat óów naw na łłooŜŜono oraz skierowano 7 wnioskono oraz skierowano 7 wniosk óów o ukaranie do Sadu Grodzkiego za w o ukaranie do Sadu Grodzkiego za 
uuŜŜywanie sywanie s łłóów nieprzyzwoitych w miejscach publicznych,w nieprzyzwoitych w miejscach publicznych,
��72 wnioski o ukaranie sporz72 wnioski o ukaranie sporz ąądzono za nieobyczajne wybryki polegajdzono za nieobyczajne wybryki polegaj ąące na spaniu w miejscach ce na spaniu w miejscach 
publicznych najczpublicznych najcz ęśęściej w stanie nietrzeciej w stanie nietrze źźwym w brudnym i porozpinanym ubraniu lub za wym w brudnym i porozpinanym ubraniu lub za 
zazałłatwianie potrzeb fizjologicznych atwianie potrzeb fizjologicznych itpitp , , 

Interwencji zwiInterwencji zwi ąązanych z ujawnionymi wykroczeniami           zanych z ujawnionymi wykroczeniami           
z tego zakresu straz tego zakresu stra ŜŜnicy podjnicy podj ęęli 1033, z czego:li 1033, z czego:
�� pouczyli 839 ospouczyli 839 os óób, b, 
�� mandatami karnymi ukarali 189 osmandatami karnymi ukarali 189 os óób,b,
�� 5 wniosk5 wniosk óów o ukaranie sporzw o ukaranie sporz ąądzili do Sdzili do S ąądu du 
Grodzkiego,Grodzkiego,

w tym:w tym:
�� 103 mandaty oraz 3 wnioski o ukaranie sporz103 mandaty oraz 3 wnioski o ukaranie sporz ąądzili za dzili za 
zazaśśmiecanie miejsc publicznych,miecanie miejsc publicznych,
�� 86 mandat86 mandat óów naw na łłooŜŜyli oraz 2 wnioski o ukaranie yli oraz 2 wnioski o ukaranie 
sporzsporz ąądzilidzili za niszczenie zieleni,za niszczenie zieleni,Parkowanie pojazdu na zieleParkowanie pojazdu na ziele ńńcucu
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W roku 2008 straW roku 2008 stra ŜŜnicy przeprowadzili 730 interwencji zwinicy przeprowadzili 730 interwencji zwi ąązanych z wykroczeniami zanych z wykroczeniami 
przeciwko w/w ustawie, z czego:przeciwko w/w ustawie, z czego:
�� pouczyli 675 ospouczyli 675 os óób,b,
�� mandatami karnymi ukarali 52 osoby,mandatami karnymi ukarali 52 osoby,
�� sporzsporz ąądzili 3 wnioski o ukaranie do Sadu Grodzkiego.dzili 3 wnioski o ukaranie do Sadu Grodzkiego.
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Z tego zakresu wykroczeZ tego zakresu wykrocze ńń podjpodj ęęto 1228 interwencji, z czego:to 1228 interwencji, z czego:
�� pouczono 992 osoby,pouczono 992 osoby,
�� mandatami karnymi ukarano 235 osmandatami karnymi ukarano 235 os óób,b,
��SporzSporz ąądzono 1 wniosek o ukaranie do Sdzono 1 wniosek o ukaranie do S ąądu Grodzkiego,du Grodzkiego,

Rynek Rynek -- nietrzenietrze źźwy mwy m ęŜęŜczyzna prczyzna pr óóbuje buje 
zerwazerwaćć oośświetlenie choinkiwietlenie choinki

Rynek Rynek -- kilku nietrzekilku nietrze źźwych mwych m ęŜęŜczyzn czyzn 
prowokuje bprowokuje b óójkjkęę
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Interwencji dotyczInterwencji dotycz ąących wykroczecych wykrocze ńń poza kodeksowych strapoza kodeksowych stra ŜŜnicy podjnicy podj ęęli 1168 z czego:li 1168 z czego:
�� pouczyli 1063 osoby, pouczyli 1063 osoby, 
�� mandatami karnymi ukarali 105 osmandatami karnymi ukarali 105 os óób, b, 
w tym miw tym mi ęędzy innymi: dzy innymi: 
�� za palnie tytoniu w miejscach zabronionych mandatam i karnymi ukza palnie tytoniu w miejscach zabronionych mandatam i karnymi uk arali 44 osoby i pouczyli 96 arali 44 osoby i pouczyli 96 
osos óób,b,
�� handel w miejscach niedozwolonych nahandel w miejscach niedozwolonych na łłooŜŜyli 39 mandatyli 39 mandat óów i pouczyli 88 osw i pouczyli 88 os óób,b,
�� za niestosowanie siza niestosowanie si ęę do przepisdo przepis óów ustawy prawo o miarach naw ustawy prawo o miarach na łłooŜŜyli 22 mandaty karne i pouczyli yli 22 mandaty karne i pouczyli 
102 osoby,102 osoby,
�� za inne wykroczenia z tego zakresu pouczyli 777 osza inne wykroczenia z tego zakresu pouczyli 777 os óób,b,
Poza tym:Poza tym:
Za inne wykroczenia porzZa inne wykroczenia porz ąądkowe wynikajdkowe wynikaj ąące z aktce z akt óów prawa miejscowego pouczyli 1161 osoby               w prawa miejscowego pouczyli 1161 osoby               
i nai na łłooŜŜyli 50 zawiadomieyli 50 zawiadomie ńń (g(głłownie za brak opownie za brak op łłat parkingowych)at parkingowych)

NieprawidNieprawidłłowo zaparkowane pojazdy owo zaparkowane pojazdy –– cacałłkowity brak miejsca dla przejkowity brak miejsca dla przejśścia cia 

pieszych po chodniku pieszych po chodniku 13



W roku 2008W roku 2008 strastra ŜŜnicy ognicy og óółłem sporzem sporz ąądzili 234 wnioski o ukaranie do Sdzili 234 wnioski o ukaranie do S ąądu Grodzkiego, z czego du Grodzkiego, z czego 
do kodo ko ńńca roku:ca roku:
�� w 157 sprawach sw 157 sprawach s ąąd orzekd orzek łł karkaręę grzywny na oggrzywny na og óólnlnąą kwotkwot ęę 17690 z17690 złłotych,otych,

�� w 24 sprawach sw 24 sprawach s ąąd orzekd orzek łł karkaręę ograniczenia wolnoograniczenia wolno śści,ci,
�� w 5 sprawach sw 5 sprawach s ąąd orzekd orzek łł karkaręę nagany,nagany,
�� w 3 sprawach umorzono dalsze postw 3 sprawach umorzono dalsze post ęępowanie,powanie,
�� w 2 sprawach zapadw 2 sprawach zapad łł wyrok uniewinniajwyrok uniewinniaj ąący,cy,
�� w 2 spawach uznano winw 2 spawach uznano win ęę obwinionego i odstobwinionego i odst ąąpiono od wymierzenia kary,piono od wymierzenia kary,
�� w 24 sprawach nie zapadw 24 sprawach nie zapad łły jeszcze wyroki,y jeszcze wyroki,

Zniszczony chodnik po przejechaniu samochodu ciZniszczony chodnik po przejechaniu samochodu ci ęŜęŜarowegoarowego
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W roku 2008 straW roku 2008 stra ŜŜnicy podjnicy podj ęęli 547 interwencji dotyczli 547 interwencji dotycz ąących wykroczecych wykrocze ńń i innych zdarzei innych zdarze ńń
ujawnionych przez operatorujawnionych przez operator óów kamer  monitorujw kamer  monitoruj ąących nasz miasto.cych nasz miasto.

Interwencje te dotyczyInterwencje te dotyczy łły:y:
�� 4 awarii, 4 awarii, 
�� 122 wykrocze122 wykrocze ńń drogowych, drogowych, 
�� 22 porz22 porz ąądkowych, dkowych, 
�� 51 zak51 zakłłóócania porzcania porz ąądku publicznego i wybrykdku publicznego i wybryk óów chuligaw chuliga ńńskich,skich,
�� 64 spo64 spo ŜŜywania alkoholu w miejscach publicznych,ywania alkoholu w miejscach publicznych,
�� 81 nieobyczajnych wybryk81 nieobyczajnych wybryk óów,w,
�� 3 rozklejania og3 rozklejania og łłoszeoszeńń,,
�� 3 kradzie3 kradzie ŜŜy,y,
�� 1 rozboju,1 rozboju,
�� 12 12 ŜŜebrania,ebrania,
�� 17 b17 bóójek lub pobicia,jek lub pobicia,
�� 26 uszkodzenia mienia,26 uszkodzenia mienia,
�� 1 wypadku drogowego,1 wypadku drogowego,
�� 3 puszczenia ps3 puszczenia ps óów,w,
�� 1 handlu w miejscu niedozwolonym,1 handlu w miejscu niedozwolonym,

Ponadto:Ponadto:
�� 68 razy zapis z kamer wykorzystywany by68 razy zapis z kamer wykorzystywany by łł w sprawach o wykroczenia lub przestw sprawach o wykroczenia lub przest ęępstwa pstwa 
przez Straprzez Stra ŜŜ miejskmiejsk ąą, Policj, Policj ęę, Prokuratur, Prokuratur ęę i Si Sąądy,dy,
�� w 4 sprawach wzywano Pogotowie Ratunkowe,w 4 sprawach wzywano Pogotowie Ratunkowe,
�� w 2 Paw 2 Pańństwowstwow ąą StraStraŜŜ PoPoŜŜarnarnąą,,

15

Centrum monitoringu



1.  Program profilaktyczny 1.  Program profilaktyczny „„„„„„„„BBBBBBBBąąddddddddźź ŚŚwietlikiem Na Drodzewietlikiem Na Drodzewietlikiem Na Drodzewietlikiem Na Drodzewietlikiem Na Drodzewietlikiem Na Drodzewietlikiem Na Drodzewietlikiem Na Drodze”””””””” realizowany jest od realizowany jest od 
2008 roku, w szko2008 roku, w szko łłach podstawowych wach podstawowych w śśrróód klas 1 do 3. Zajd klas 1 do 3. Zaj ęęcia prowadzone scia prowadzone s ąą przez przez 
trzy godziny lekcyjne na kttrzy godziny lekcyjne na kt óórych omawiane srych omawiane s ąą nastnast ęępujpuj ąące tematy:ce tematy:
-- teoretyczne i praktyczne zasady bezpiecznego przech odzenia przeteoretyczne i praktyczne zasady bezpiecznego przech odzenia prze z jezdniz jezdni ęę,,
-- zasady bezpiecznego przewozasady bezpiecznego przewo ŜŜenia dzieci w samochodach,enia dzieci w samochodach,
-- zasady bezpiecznego poruszania sizasady bezpiecznego poruszania si ęę rowerem,rowerem,
-- poznawanie podstawowych znakpoznawanie podstawowych znak óów drogowych,w drogowych,
-- przekonywanie dzieci do stosowania elementprzekonywanie dzieci do stosowania element óów odblaskowych.w odblaskowych.
Na zajNa zajęęciach dzieci wykonujciach dzieci wykonuj ąą i koloruji koloruj ąą samodzielnie znaki drogowe. Zajsamodzielnie znaki drogowe. Zaj ęęcia kocia ko ńńczcząą sisięę
zawieszeniem elementzawieszeniem element óów odblaskowych przy tornistrach.w odblaskowych przy tornistrach.
Programem objProgramem obj ęęto 7 szkto 7 szk óółł podstawowych w 75 oddziapodstawowych w 75 oddzia łłach, w ktach, w kt óórych uczestniczyrych uczestniczy łło 1685 dzieci, 2 o 1685 dzieci, 2 
przedszkola w ktprzedszkola w kt óórych uczestniczyrych uczestniczy łło 10 grup posiadajo 10 grup posiadaj ąących 208dzieci,cych 208dzieci,

ZakoZakońńczenie programu w jednej z tarnowskich  szkczenie programu w jednej z tarnowskich  szkóółł
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2. Akcja 2. Akcja „„„„„„„„SerduszkowaSerduszkowaSerduszkowaSerduszkowaSerduszkowaSerduszkowaSerduszkowaSerduszkowa Wyprawka SzkolnaWyprawka SzkolnaWyprawka SzkolnaWyprawka SzkolnaWyprawka SzkolnaWyprawka SzkolnaWyprawka SzkolnaWyprawka Szkolna”””””””” –– jest to nowa akcja jest to nowa akcja 
prowadzona od 2006 roku i majprowadzona od 2006 roku i maj ąąca na celu propagowanie wca na celu propagowanie w śśrróód dzieci postaw d dzieci postaw 
proekologicznych i wraproekologicznych i wra ŜŜliwoliwo śści na drugiego czci na drugiego cz łłowieka. owieka. 
-- W akcji uczestniczW akcji uczestnicz ąą placplac óówki owki o śświatowe, strawiatowe, stra ŜŜ miejska i firmy wspomagajmiejska i firmy wspomagaj ąące akcjce akcj ęę transportem. transportem. 
StraStraŜŜnicy wspnicy wsp óólnie z dzielnie z dzie ććmi zbierajmi zbieraj ąą surowce wtsurowce wt óórne, ktrne, kt óóre przekazujre przekazuj ąą do recyklingu. Uzyskane w do recyklingu. Uzyskane w 
ten sposten spos óób fundusze przeznaczone sb fundusze przeznaczone s ąą na zakup wyprawek szkolnych (plecakna zakup wyprawek szkolnych (plecak óów, wyposaw, wyposa ŜŜenia, enia, 
odblaskodblask óów) dla najbiedniejszych uczniw) dla najbiedniejszych uczni óów szkw szk óółł biorbior ąących udziacych udzia łł w akcji.w akcji.
-- Od poczOd pocz ąątku akcji zebrano 15031 kg surowctku akcji zebrano 15031 kg surowc óów wtw wt óórnych, zakupiono za to 225 wyprawek rnych, zakupiono za to 225 wyprawek 
szkolnych. szkolnych. 
-- UczestniczyUczestniczy łło 18 szko 18 szk óółł podstawowych, jedno gimnazjum i jedno przedszkole, oraz Starostpodstawowych, jedno gimnazjum i jedno przedszkole, oraz Starost wo wo 
Powiatowe w Tarnowie i firma Powiatowe w Tarnowie i firma EkopartnerEkopartner

Rozdanie tornistrRozdanie tornistróów na Sali Lustrzanejw na Sali Lustrzanej
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3. W roku 2008 rozpocz3. W roku 2008 rozpocz ęęto program profilaktyczny to program profilaktyczny 
„„„„„„„„Jestem Jestem Jestem Jestem Jestem Jestem Jestem Jestem EkoEkoEkoEkoEkoEkoEkoEko--------TrendyTrendyTrendyTrendyTrendyTrendyTrendyTrendy –––––––– Zamiast Zamiast Zamiast Zamiast Zamiast Zamiast Zamiast Zamiast FoliFoliFoliFoliFoliFoliFoliFolióóóóóóóówkiwkiwkiwkiwkiwkiwkiwki UUUUUUUUŜŜywam ywam ywam ywam ywam ywam ywam ywam WielorazWielorazWielorazWielorazWielorazWielorazWielorazWielorazóóóóóóóówkiwkiwkiwkiwkiwkiwkiwki””””””””........

--Program ten zostaProgram ten zosta łł opracowany i przeprowadzony przez funkcjonariusza S traopracowany i przeprowadzony przez funkcjonariusza S traŜŜy Miejskiej                       y Miejskiej                       
w Tarnowie. w Tarnowie. 
--Celem tego programu jest propagowanie wCelem tego programu jest propagowanie w śśrróód mieszkad mieszka ńńccóów oraz gow oraz go śści postaw proekologicznych. ci postaw proekologicznych. 
--Funkcjonariusz zachFunkcjonariusz zach ęęcacałł do rezygnacji  z udo rezygnacji  z u ŜŜywania toreb foliowych i zastywania toreb foliowych i zast ąąpienia ich torbami pienia ich torbami 
wielorazowymi wielorazowymi –– ekologicznymi wykonami z lnu. ekologicznymi wykonami z lnu. 
--Podczas prowadzenia spotkaPodczas prowadzenia spotka ńń z mieszkaz mieszka ńńcami rozdacami rozda łł 3500 toreb lnianych.3500 toreb lnianych.

4. Akcja4. Akcja „„„„„„„„StraStraStraStraStraStraStraStraŜŜnicy dla Afrykinicy dla Afrykinicy dla Afrykinicy dla Afrykinicy dla Afrykinicy dla Afrykinicy dla Afrykinicy dla Afryki”””””””” –– majmająąca na celu pomoc mieszkaca na celu pomoc mieszka ńńcom i dzieciom com i dzieciom 
mieszkajmieszkaj ąącym w Afryce, w miejscowocym w Afryce, w miejscowo śści ci MphanshyaMphanshya w Zambii, gdzie prowadzona jest misja przez w Zambii, gdzie prowadzona jest misja przez 
siostry zakonne. Strasiostry zakonne. Stra ŜŜnicy za wnicy za w łłasne pieniasne pieni ąądze kupili odziedze kupili odzie ŜŜ, zabawki, przybory szkolne, , zabawki, przybory szkolne, śśrodki rodki 
higieny i czystohigieny i czysto śści, ktci, kt óóre przesre przes łłali do misji. Wysali do misji. Wys łłano 4 paczki po 20 kg kaano 4 paczki po 20 kg ka ŜŜda.da.
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5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. Bezpieczne WakacjeBezpieczne WakacjeBezpieczne WakacjeBezpieczne WakacjeBezpieczne WakacjeBezpieczne WakacjeBezpieczne WakacjeBezpieczne Wakacje –– zorganizowano i przeprowadzono w Szkole Podstawowej  nr zorganizowano i przeprowadzono w Szkole Podstawowej  nr 
19 pogadank19 pogadank ęę i i ććwiczenia samoobrony na pwiczenia samoobrony na p óółłkolonii organizowanej przez Urzkolonii organizowanej przez Urz ąąd Miasta. d Miasta. 
Zorganizowano i przeprowadzono w miejscowoZorganizowano i przeprowadzono w miejscowo śści Rabka pogadankci Rabka pogadank ęę i i ććwiczenia samoobrony na wiczenia samoobrony na 
kolonii zorganizowanej przez MTK i stowarzyszenie K ukolonii zorganizowanej przez MTK i stowarzyszenie K uźźnica.nica.

6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. ŚŚwiwiwiwiwiwiwiwięęta Bota Bota Bota Bota Bota Bota Bota BoŜŜego Narodzeniaego Narodzeniaego Narodzeniaego Narodzeniaego Narodzeniaego Narodzeniaego Narodzeniaego Narodzenia -- przedszkole nr 32 przedszkole nr 32 –– udzielono pomocy w organizacji udzielono pomocy w organizacji 
MikoMiko łłaja, oddelegowano aja, oddelegowano „„ MikoMiko łłaja i Diabaja i Diab łła. Runek a. Runek –– wspwsp óólnie ubierano choinklnie ubierano choink ęę wraz                                     wraz                                     
z przedszkolakami, wz przedszkolakami, w łładzami miasta, radzami miasta, r óówniewnie ŜŜ oddelegowano oddelegowano „„ MikoMiko łłaja i Diabaja i Diab łła.a.
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