Strażnicy interweniowali
Od 01-31 października 2016


W minionym miesiącu Strażnicy otrzymali od mieszkańców 58 zgłoszeń.
Dotyczyły one głównie spraw porządkowych (27). Odłowione zostało 15 psów, z
których część trafiła do swoich właścicieli. Zgłoszono 10 kotów w tym 2 nieżywe.
Poza zwierzętami domowymi w 1 przypadku interweniowano wobec dzika i zlecono
uprzątnięcie 2 saren i 1 lisa.
Ponadto 2 razy podjęto czynności wobec osób nietrzeźwych, które nie były w
stanie dotrzeć samodzielnie do miejsca zamieszkania.
Pozostałe odłowione zwierzęta zostały odwiezione przez Strażników w trzech
transportach do schroniska w Skałowie.



W ramach zadań określonych w miesięcznym planie pracy zabezpieczono rejony
gminnych placówek oświatowych podczas przejścia dzieci na zajęcia szkolne. Z
zaplanowanych 44 miejsc zabezpieczono faktycznie 38 z uwagi na brak pełnej
obsady na zmianie lub zaistniałymi czynnościami, które musiały być wykonane
priorytetowo.



Strażnicy miejscy działając w ramach zabezpieczenia przydzielonych miejscowości
oraz współdziałając z sołtysami przeprowadzili 247 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 5 asyst przy czynnościach prowadzonych w terenie przez pracowników
innych referatów UM Mosina.




Przeprowadzono 228 kontroli obiektów użyteczności publicznej.
Zabezpieczono i monitorowano przebieg 3 imprez na terenie gminy:
- V otwarte mistrzostwa Gminy w kolarstwie górskim i przełajowym w Wiórku
- uroczystości rocznicowe przy tablicy rozstrzelanych na PL. 20 Października
- I Bieg Pamięci w Konstantynowie



Straż Miejska sprawowała nadzór nad osobami skierowanymi przez Sąd Rejonowy do
wykonywania
prac
społecznie
użytecznych.
W
wyniku
czego
w miesiącu październiku osoby ukarane likwidowały nielegalne wysypiska śmieci,
zrywali nielegalnie rozwieszane na słupach oświetleniowych ogłoszenia, sprzątali
chodniki, zbierali śmieci i przycinali krzewy wzdłuż ciągów komunikacyjnych. 12
ukaranych z tego na terenie miasta Mosiny 5, a na terenie Gminy 7. Przepracowali na
rzecz Gminy Mosina 168 godzin.



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.
Zaobserwowano n/n mężczyznę, który dewastował toaletę na targowisku, po
powiadomieniu Policji sprawca został zatrzymany.

