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BRWINÓW, 11 lutego 2015 r.

DZIAŁANIA STRAŻY MIEJSKIEJ W BRWINOWIE
NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU
PUBLICZNEGO W 2014 ROKU

OCHRONA SPOKOJU I PORZĄDKU W
MIEJSCACH PUBLICZNYCH
W 2014 roku strażnicy miejscy Gminy Brwinów reagowali na wszelkie sygnały,
dotyczące naruszeń spokoju i porządku publicznego. Głównym źródłem były
zgłoszenia mieszkańców oraz informacje uzyskane przez strażników w toku
pełnienia służby.
Poniższa tabela przedstawia liczby zgłoszeń wraz z podziałem na ich źródło za
2014 oraz 2013 rok.
Spośród wszystkich zgłoszeń największą grupę stanowiły nieprawidłowości w
ruchu drogowym, następnie sprawy zaśmieconych terenów, zgłoszenia
dotyczące szeroko rozumianego spokoju oraz informacje w sprawach
zwierząt.
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W omawianym czasie funkcjonariusze Straży Miejskiej w Brwinowie nałożyli
ogółem 253 mandaty karne na kwotę 37.600 złotych. Jednocześnie
zastosowano 419 pouczeń.
Poniższa tabela przedstawia główne kategorie wykroczeń z uwzględnieniem
kodeksu wykroczeń oraz innych ustaw.
W analizowanym czasie Straż Miejska w Brwinowie wystąpiła do sądu karnego
z wnioskiem o ukaranie w 17 sprawach.
GŁÓWNE KATEGORIE WYKROCZEŃ
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji
ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
inne pozakodeksowe przepisy o wykroczeniach

CZUWANIE NAD PORZADKIEM I KONTROLA
RUCHU DROGOWEGO
W 2014 roku Straż Miejska realizowała zadania związane z porządkiem oraz
kontrolą ruchu drogowego w zakresie swoich ustawowych kompetencji.
Priorytetem było uporządkowanie parkowania na rynku poprzez reakcje na
wykroczenia, polegające na zatrzymaniu i postoju pojazdów w miejscach
zabronionych poza Strefą Płatnego Parkowania.
W trakcie funkcjonowania przedmiotowej strefy nałożono 21 mandatów
karnych, skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu i zastosowano 76
pouczeń oraz wystosowano 103 opłaty dodatkowe z których :
54 wyegzekwowano na kwotę 2660 zł
34 pozostały w realizacji
15 anulowano
Ponadto z kaset parkometrów do banku wpłacono 26.039.90 zł.
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Ponadto, zaangażowaliśmy się również w inne działania z zakresu kontroli
ruchu drogowego a wpływające bezpośrednio na bezpieczeństwo. Polegały
one na współpracy z Komendą Powiatową Policji w Pruszkowie przy
określaniu miejsc dokonywania pomiarów prędkości fotoradarem.
Od dnia 31 lipca 2014 roku, w wyniku dokonywania pomiarów prędkości w 10
miejscach na terenie naszej gminy, funkcjonariusze zarejestrowali 253
wykroczenia w związku z którymi :
wystawiono 109 mandatów karnych na kwotę 19 550 zł
skierowano 3 wnioski o ukaranie do sądu
zastosowano 6 pouczeń
umorzono 57 spraw z uwagi na nieczytelność tablic rejestracyjnych
w realizacji pozostało 78 spraw
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Wykaz miejsc kontroli prędkości ruchu drogowego
fotoradarem na terenie Gminy Brwinów
1. ul. Wilsona na odcinku od ronda W. Kowalskiego do ul. Sportowej.
2. ul. Grodziska na odcinku od ronda W. Kowalskiego do granicy administr. z Milanówkiem.
3. ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Biskupickiej do Błońskiej.
4. ul. Sportowa na odcinku od ul. Grodziskiej do ul. Wilsona.
5. ul. Powstańców W – wy na odcinku od ul. Rynek do znaku D-42, 200 m za ul. Wygonową.
6. ul. Graniczna na odcinku od ul. Pszczelińskiej do ul. Pruszkowskiej.
7. ul. Główna oraz 36 PPLA na odcinku od ul. Rzecznej do ul. Przyszłości.
8. Owczarnia, ul. Książenicka na odcinku od ul. Kazimierzowskiej do ul. Koników Polnych.
9. Żółwin, ul. Nadarzyńska na odcinku od ul. Słonecznej do skrętu w prawo ok. 200 m za ul.
Kasztanową.
10. Moszna na odcinku od skrzyżowania Moszna – Wieś do granicy administracyjnej z
Pruszkowem.

WSPÓŁDZIAŁANIE Z WŁAŚCIWYMI PODMIOTAMI W ZAKRESIE
RATOWANIA ŻYCIA I ZDROWIA. ZABEZPIECZANIE MIEJSC
WYDARZEŃ O CHARAKTERZE NADZWYCZAJNYM
W

2014 roku funkcjonariusze SM współpracując z innymi służbami
zabezpieczali 19 miejsc zdarzeń przy użyciu 40 strażników i 19 pojazdów
służbowych, przepracowując 44 godziny.

Zdarzenia te to : pożary, awarie techniczne : wodociągowe i gazowe oraz
miejsca ujawnienia niewypałów i niewybuchów.
W stosunku do 2013 roku liczba w/w zabezpieczeń kształtowała się na
nieznacznie niższym poziomie (24 w 2013 roku).
Ponadto przekazano interwencje innym służbom do realizacji zgodnie z
kompetencjami :
- konserwator oświetlenia – 162
- zbiornica martwych zwierząt – 54
- Referat Gospodarki Komunalnej – 24
- Policja – 23
- Straż Pożarna – 19
- Referat Inwestycji i Remontów – 13

KONWOJOWANIE DOKUMENTÓW, WARTOŚCI
PIENIĘŻNYCH ORAZ UDZIELANIE ASYST
W roku sprawozdawczym strażnicy realizowali również zadania z
zakresu udzielania asyst oraz konwojowania wartości pieniężnych i
różnego rodzaju dokumentów.
W związku z powyższym udzielono 41 asyst przy wykonywaniu
czynności administracyjnych.
Ponadto wykonano 393 konwoje :
319 z kasy U. G. do banku (160 godzin)
49 z dowodami osobistymi (47 godzin)
26 dla potrzeb ŚOPS (29 godzin)
2 dla GKRPA (2 godziny)

Współdziałanie z organizatorami i innymi służbami
podczas imprez publicznych i uroczystości
W 2014 roku strażnicy miejscy zabezpieczyli 17 imprez publicznych i
uroczystości. W zabezpieczeniu udział wzięło 39 funkcjonariuszy przy
wykorzystaniu 20 pojazdów służbowych i przepracowaniu 53 godzin.

INICJOWANIE I PROWADZENIE DZIAŁAŃ
PROFILAKTYCZNYCH
Bardzo ważnym elementem w procesie zapobiegania przestępstwom i
wykroczeniom były działania profilaktyczne.
Oprócz rutynowych działań prewencyjnych, od połowy listopada do końca
ubiegłego roku brwinowska SM przeprowadziła 54 godziny profilaktycznych
zajęć z dziećmi i młodzieżą naszych placówek oświatowych.
Zajęcia prowadzone są przez strażniczkę miejską, która wcześniej odbyła 7 –
tygodniowe, specjalistyczne szkolenie w stołecznej SM.
Pogadanki i prelekcje mają charakter interaktywny, wtedy słuchacze czynnie
uczestniczą w takich zajęciach poprzez przekazywanie swoich spostrzeżeń
oraz zadawanie pytań prowadzącej.
Do zajęć wykorzystywane są także prezentacje oraz filmy instruktażowe.
Dla dzieci w wieku 5 – 6 lat zajęcia profilaktyczne prowadzone są w formie gier
i zabaw przy wykorzystaniu przygotowanych wcześniej różnego rodzaju
plansz, makiet a także kolorowanek.

Już w miesiącu marcu Komendant SM spotkał się z dyrektorami placówek
oświatowych oraz pedagogami szkolnymi i przedstawił im swoje plany w
zakresie działalności profilaktycznej na przyszłość. Oferta spotkała się z
dużym zainteresowaniem i przychylnością dla tego pomysłu.
Na początku listopada komendant ponownie spotkał się z w/w osobami i
przedstawił im ofertę programową opracowaną wspólnie z Koordynatorem
ds. profilaktyki Straży Miejskiej.
W przyszłości oferta ta będzie rozszerzana i opracowywana wspólnie z
pedagogami oraz psychologami szkolnymi.
Ponadto Koordynator ds. profilaktyki będzie czynnie uczestniczył także w
innych przedsięwzięciach szkolnych, takich jak konkursy, festyny czy
uroczystości szkolne.
Nie można tu pominąć faktu zaproszenia Teatru na straży ze spektaklem
„Florka chce zostać piłkarzem”, wystawionym w Mateczniku przez
warszawskich strażników miejskich.

Podstawowe założenia oferty programowej
Działalność edukacyjna i informacyjna realizowana przez Koordynatora ds. profilaktyki obejmie zasadnicze cele
profilaktyki uniwersalnej : zmniejszenie zasięgu i rozmiarów zachowań ryzykownych oraz promocję zdrowego stylu
życia. Zajęcia w ramach poszczególnych programów w roku szkolnym 2014/2015 realizowane będą od dnia 17
listopada 2014 r. do 19 czerwca 2015 roku.

Odbiorcy
- dzieci i młodzież – realizowane programy adresowane są w dużej części do dzieci i młodzieży szkolnej a
podstawą doboru metodyki i treści programowej jest ich wiek, poziom wiedzy oraz stopień rozwoju poznawczego,
- rodzice – programy skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej połączone zostaną z edukacją ich rodziców (o ile
Ci będą zainteresowani naszą ofertą), tzn. że w ramach poszczególnych programów, przy ścisłej współpracy
pedagoga szkolnego, koordynator będzie prowadził spotkania tematyczne z rodzicami z zakresu tematów
omawianych wcześniej z uczniami,
- nauczyciele – w przypadku wyrażenia aprobaty uczestnictwa – przy okazji odbywających się rad
pedagogicznych, koordynator omówi zagadnienia związane z : prewencyjną działalnością Straży Miejskiej,
odpowiedzialnością prawną nieletnich oraz z procedurami postępowania wobec nieletnich we współpracy z Policją i
Strażą Miejską a także zasadami postępowania przy ewakuacji w przypadku wystąpienia różnego rodzaju
zagrożeń.

ZMIANA SYSTEMU PRACY ORAZ PRECYZYJNE
DYSLOKOWANIE I ZADANIOWANIE PATROLI SM
Po dokonaniu głębokiej analizy całodobowych służb strażników miejskich
okazało się, że w godzinach nocnych oraz niedziele i święta zarówno liczba
zgłoszeń jak i ilość podejmowanych interwencji jest znikoma i stanowi
zaledwie 4% wszystkich interwencji, podejmowanych przez Straż Miejską.
W związku z powyższym, po konsultacji z Komendantem Komisariatu Policji w
Brwinowie, SM pełni służbę od poniedziałku do soboty w godzinach
06.00 – 22.00.
Zmiana systemu pracy spowodowała możliwość wystawiania dwóch patroli w
każdej ze zmian. We wcześniejszym okresie funkcjonował jeden patrol, który
mając obowiązek wykonywania wszystkich zleconych mu zadań, nie był
czasami w stanie ich wykonać.
Po zwiększeniu zakresu obowiązków związanych z funkcjonowaniem Strefy
Płatnego Parkowania oraz fotoradaru, system pracy SM stosowany do 30
kwietnia 2014 roku nie byłby możliwy do realizacji.

Ponadto Komendant SM wprowadził precyzyjne dyslokowanie służby oraz
wyznaczanie zadań w konkretnych godzinach dla każdego patrolu.
W związku z tym każdy strażnik codziennie odprawiany jest do służby a
odprawy te są każdorazowo protokołowane z dołączeniem do protokołu tzw.
„zadaniówek”.
Działania te spowodowały obecność strażników miejskich w rejonach, w
których dotąd byli widziani sporadycznie a kontrole miejsc zagrożonych mają
miejsce znacznie częściej niż dotychczas.
Mobilność wystawianych patroli byłaby znacznie większa gdyby nie fakt
posiadania 1 pojazdu służbowego. W związku z powyższym, do czasu
zakupu nowego samochodu, decyzją Burmistrza Gminy Straż Miejska w
godzinach popołudniowych i wieczornych wykorzystuje jeden z pojazdów,
będących w zasobach Referatu Gospodarki Komunalnej.

NAGRODY, WYRÓŻNIENIA I KARY
W 2014 roku pracownikom Straży Miejskiej w Brwinowie :
udzielono 1 kary upomnienia
nagrodzono 2 funkcjonariuszy
przeprowadzono 5 rozmów dyscyplinujących
awansowano 2 funkcjonariuszy na wyższe stanowiska służbowe.
W analogicznym czasie do SM wpłynęło :
7 podziękowań
4 skargi,
po przeprowadzeniu postępowań wyjaśniających, żadna z nich nie okazała się
uzasadniona.

INNE PRZYKŁADOWE DZIAŁANIA Straży Miejskiej
w 2014 roku
1. podjęto 265 interwencji w sprawach dotyczących zwierząt
2. ujawniono 29 terenów zaśmieconych oraz spowodowano uprzątnięcie
21 z nich
3. przeprowadzono 61 kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych
4. podjęto 52 interwencje w stosunku do osób spożywających alkohol w
miejscach zabronionych oraz w stosunku do osób nietrzeźwych
5. wykonano 29 kontroli umów na wywóz nieczystości płynnych
6. usunięto 9 banerów i 15 plakatów wyborczych, usytuowanych bez zgody
zarządców lub właścicieli urządzeń na których były umieszczone
7. przeprowadzono akcję „STOP 18”, skierowaną do przedsiębiorców
sprzedających papierosy i wyroby tytoniowe.

Ponadto :
Przeprowadzono 2 szkolenia szkolnych pocztów sztandarowych (komendant SM)
Przeprowadzono szkolenie uzupełniające z zakresu ruchu drogowego wszystkich
strażników SM w Brwinowie (naczelnik WRD KPP w Pruszkowie)
Dokonano zakupu urządzenia rozruchowego w celu udzielania pomocy
mieszkańcom przy uruchamianiu pojazdów w okresie znacznych mrozów
Pozyskano 4 nowe radiostacje bazowe z CBA (wartość ok. 9.000 zł)
Przeprowadzono konkurs „Jestem bezpieczny na drodze” oraz udzielono wsparcia i
pomocy wszystkim placówkom oświatowym, które organizowały egzaminy na kartę
rowerową
Ujęto sprawcę kradzieży kwoty 20.000 zł i przekazano go policji
Ujęto 2 sprawców dewastacji oraz zniszczenia mienia w postaci kilku powybijanych
szyb oraz uszkodzenia 4 samochodów (straty na kwotę 13.500 zł)

ZAMIERZENIA I PLANY NA 2015 ROK
W 2015 roku kontynuujemy działania podejmowane w roku ubiegłym.
Aby w pełni profesjonalnie realizować postawione cele i zamierzenia planujemy
:
Zakup namiotu dla działalności profilaktycznej (festyny, uroczystości itp.)
Zaproszenie Teatru na straży (strażników miejskich z Warszawy) z nowym
spektaklem „Florka w sieci”, który jak w roku ubiegłym wystawiony zostanie
w Mateczniku
Utworzenie patroli rowerowych (zakup 3 lub 5 rowerów oraz specjalnego
umundurowania dla strażników pełniących służbę w tych patrolach)
Zakup kompletów umundurowania dla wszystkich strażników SM Brwinów
wraz z wprowadzeniem nowych, praktycznych elementów w celu poprawy
wizerunku strażnika miejskiego (obecnie funkcjonariusze posiadają mundury
niejednakowe o znacznym stopniu zużycia)

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Opracowanie - Tomasz Kowalski – Komendant Straży Miejskiej w Brwinowie

