Strażnicy interweniowali
Od 01 marzec-30 kwietnia 2017 roku


Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Mosinie 593 razy podejmowali interwencję na
zgłoszenia przekazane przez mieszkańców Gminy. Z własnej inicjatywy pełniąc
służbę patrolową interweniowali w 184 sprawach porządkowych, 80 interwencji
drogowych.
Tak jak w poprzednich miesiącach 89 interwencji dotyczyło bezpańskich zwierząt
z czego w 23 przypadkach dokonano skutecznego odłowienia psów i przekazania
ich do miejscowego przytuliska.



Realizując założenia miesięcznego planu pracy zabezpieczono 86 razy dojście dzieci
i młodzieży do placówek oświatowych. 844 razy kontrolowano w godzinach
wieczornych tereny użyteczności publicznej, przy szkołach, przedszkolach, tereny
boisk i świetlic wiejskich, parki, place zabaw. Skontrolowano 40 ulic na terenie
Mosiny pod kątem czystości chodników. Codziennie podczas patroli po zmierzchu
zwracano uwagę na oświetlenie rowerzystów oraz używanie odblasków przez
pieszych poza terenem zabudowanym. W dni handlowe dokonywane były kontrole
ładu i porządku na płycie targowiska miejskiego.



239 razy dokonano kontroli posesji, pod kątem utrzymania porządku oraz 8 razy
spalania w piecach. Z przeprowadzanej kontroli spalania sporządzany jest protokół
w trzech egzemplarzach. Egz. Nr 1 otrzymuje właściciel posesji, egz. Nr 2 referat
Ochrony Środowiska i Leśnictwa UM w Mosinie, egz. Nr 3 pozostaje w siedzibie
Straży Miejskiej.



144 razy strażnicy współpracowali z sołtysami, przewodniczącymi rad osiedlowych
oraz innymi referatami Urzędu Miejskiego w Mosinie.



Strażnicy zabezpieczali w tych miesiącach 6
imprez okolicznościowych
organizowanych przez Miejski Ośrodek Kultury, OSiR, Parafię w Mosinie i WPN.



Straż Miejska przy pomocy osób ukaranych przez Sąd Rejonowy nadzorowała
wykonanie prac społecznych. Prace wykonywano 58 razy przez osoby ukarane z tego
na terenie miasta Mosiny 12 osób natomiast na terenie Gminy 5 osób, które
likwidowały nielegalne wysypiska śmieci, zrywały nielegalnie rozwieszane na słupach
oświetleniowych ogłoszenia, sprzątały chodniki, zbierały śmieci. Łącznie z terenu
Gminy zwiezionych zostało 154 worków ze śmieciami. Skazani przepracowali łącznie
391 godzin.



Strażnicy Miejscy podczas kontroli w miejscowości Czapury zatrzymali jadącego
chodnikiem bez kasku kierowcę skutera, w czasie prowadzonej interwencji wyczuli
woń alkoholu. Wezwany patrol Policji, stwierdził w czasie badania, że osoba znajduje
się pod wpływem alkoholu - sprawa trafi do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy
w Śremie.



Strażnicy przeprowadzili trzy zajęcia z dziećmi w szkołach – ogólne zasady
bezpieczeństwa . W ramach akcji rozdane zostały ulotki informacyjne oraz odblaski.

