Strażnicy interweniowali
Od 01-30 września 2016




Podjęto 75 interwencji: w tym większość dotyczyła spraw porządkowych oraz
konfliktów sąsiedzkich. 10 interwencji było następstwem zgłoszeń o bezpańskich
zwierzętach. Strażnicy odłowili w trakcie tych interwencji 9 psów i 7 kotów. Część z
tych zwierząt trafiła do właścicieli a pozostałe zostały odwiezione przez Strażników
w trzech transportach do schroniska w Skałowie.
W ramach zadań określonych w miesięcznym planie pracy 44 razy zabezpieczono
rejony gminnych placówek oświatowych podczas przejścia dzieci na zajęcia szkolne.



Strażnicy miejscy działając w ramach zabezpieczenia przydzielonych miejscowości
oraz współdziałając z sołtysami przeprowadzili 275 kontroli posesji. a w tym:
poprawność oznaczenia posesji numerami porządkowymi, czy rosnące drzewa nie
dotykają linii energetycznej zasilającej posesję, prawidłowość odprowadzenia wód
deszczowych, prawidłowość spalania w kotłowniach przydomowych jak również
prowadzili kontrolę zwracając uwagę na porządek przed posesjami i przerastające
krzewy.



Udzielono 7 asyst zabezpieczając czynności prowadzone w terenie przez
pracowników innych referatów UM Mosina.




Przeprowadzono 380 kontroli obiektów użyteczności publicznej.
Zabezpieczono i monitorowano przebieg 5 imprez na terenie gminy.



Straż Miejska przy pomocy osób ukaranych przez Sąd Rejonowy wykonywaniem prac
społecznie
użytecznych
prowadzi
działania
oraz
walczy
z miejscami, w których dochodzi do podrzucania śmieci. Oprócz form restrykcyjnych,
nadzoruje i uczestniczy w sprzątaniu terenów należących do Gminy, w wyniku czego
w miesiącu wrześniu osoby ukarane likwidowały nielegalne wysypiska śmieci,
zrywali nielegalnie rozwieszane na słupach oświetleniowych ogłoszenia, sprzątali
chodniki, zbierali śmieci, kosili trawniki i przycinali krzewy wzdłuż ciągów
komunikacyjnych. 12 ukaranych z tego na terenie miasta Mosiny 5 skazanych
natomiast na terenie Gminy 7. Przepracowali łącznie 248 godzin na rzecz Gminy
Mosina. Zebrano 22 worki śmieci wskazane prze mieszkańców jako pozostałość po
akcji „Sprzątanie Świata”



Przeprowadzono 7 wspólnych patroli z Policją, prowadzono kontrole stanu
zabezpieczenia mienia gminnego oraz kontrole kierowców pojazdów
samochodowych.



W miesiącu wrześniu strażnicy prowadzili kilka razy patrole rowerowe umożliwiające
kontrolowanie parków i miejsc trudno dostępnych oraz ścieżek rowerowych.



Z pomocą monitoringu miejskiego, prowadzono nadzór dotyczący przemieszczania
się osób i pojazdów po terenach objętych systemem kamer. W szczególności
obserwowano zachowania młodzieży i kierowców w obrębie targowiska miejskiego.

