31 marca 2011

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI
STRAŻY MIEJSKIEJ
MIASTA LUBLIN
ZA ROK 2010

Straż Miejska Miasta Lublin funkcjonuje na
podstawie Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
Strażach Gminnych. Wykonując swe ustawowe zadania,
Straż Miejska przyczynia się do wydatnego polepszenia
bezpieczeństwa i porządku na terenie miasta Lublin.
Dzia ł ania te obejmuj ą zarówno egzekwowanie
przepisów prawa, prewencj ę , profilaktyk ę , jak i
współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego z organami państwowymi, samorządowymi
i organizacjami społecznymi.

Działania Straży Miejskiej kierowane są przede
wszystkim na przestrzeganie przepisów w zakresie
porządku publicznego na terenie Lublina. Dotyczą one
wielu płaszczyzn prawanych zarówno jeśli chodzi o
przest ę pstwa, wykroczenia, jak i kontrol ę ruchu
drogowego, a także wszelkie sprawy związane z
zachowaniem czysto ś ci i porz ą dku. Poni ż sze
sprawozdanie ma służyć ukazaniu jak najszerszego
spektrum działań Straży oraz ich pozytywnych efektów
dla Lublina.
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Sprawcy przestępstw ujęci przez
Strażników Miejskich na gorącym uczynku
W dniu 26 lutego 2010 r. około godz. 18.40 patrol, przejeżdżając ul. Krańcową, zauważył trzech kłócących się
mężczyzn, z których jeden poprosił funkcjonariuszy o pomoc. Okazało się, że doszło w tym miejscu do kolizji pojazdów.
Sprawca kolizji przyznał się do spożywania alkoholu. Został przekazany patrolowi Policji, badanie wykazało 2,06 promila
alkoholu.
W dniu 12 marca 2010 r. ok. godz. 4.15 na ul. Zielonej funkcjonariusze zauważyli pojazd, którego kierowca wjechał za
znak B-2 (zakaz wjazdu). Na widok patrolu kierowca zatrzymał samochód. Podczas legitymowania, funkcjonariusze czuli od
kierującego wyraźną woń alkoholu, wobec czego wezwali na miejsce patrol Policji, który po przebadaniu stwierdził u
kierowcy 2,06 promila alkoholu.
W dniu 1 kwietnia 2010 r, około godziny 22.50 patrol
Straży Miejskiej pełniący służbę w rejonie ulicy Romera
otrzymał informację o grupie osób kłusujących na ryby
nad Zalewem. Funkcjonariusze udali się na miejsce i
zastali w pobliżu tamy grupę pięciu mężczyzn łowiących
ryby na wędki. Na widok patrolu osoby te zaczęły uciekać
w stronę ulicy Żeglarskiej. Jednego z mężczyzn po
krótkim po ś cigu uj ę to, a nast ę pnie przekazano
wezwanemu patrolowi Policji z Komisariatu VII.
W dniu 4 czerwca 2010 ok. godz. 0.40 podczas
patrolowania Alei Rac ł awickich funkcjonariusze
zauwa ż yli m ę ż czyzn ę jad ą cego „w ę ż ykiem” na
nieoświetlonym rowerze. Mężczyzna został zatrzymany
do kontroli. Ponieważ czuć było od niego silną woń alkoholu, na miejsce wezwany został patrol Policji, który w wyniku
badania stwierdził u rowerzysty zawartość 1,15 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
W dniu 7 czerwca 2010 r. o godz. 12.05 strażnicy patrolujący teren na wysokości ogrodów działkowych przy ul.
Zawilcowej otrzymali od przechodnia informację, że dwóch młodych mężczyzn przed chwilą okradło kobietę. Strażnicy
podjęli pościg za podejrzanymi. Jeden z mężczyzn został ujęty. Na miejsce wezwano patrol Policji. pojawiła się również
poszkodowana, która rozpoznała napastnika. Ujęty mężczyzna wskazał miejsce porzucenia skradzionej torebki, która została
odzyskana wraz z portfelem i dokumentami. Mężczyzna został przewieziony na II Komisariat.
W dniu 16 czerwca 2010 r. ok. godz. 15.10, podczas patrolowania ul. Muzycznej, funkcjonariusze zauważyli rowerzystę,
który jadąc miał wyraźne problemy z opanowaniem kierownicy i utrzymaniem toru jazdy. Mężczyznę zatrzymano i
wylegitymowano oraz wezwano patrol Policji w celu zbadania zawartości alkoholu we krwi rowerzysty. W wyniku badań
okazało się, ze miał on 2,29 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
W dniu 21 lipca patrol Straży Miejskiej pełniący służbę w rejonie ul. Osmolickiej zauważył pojazd, który w tym
momencie zaparkował za znakiem zakazu zatrzymywania się. Podczas legitymowania okazało się, że kierowca nie ma przy
sobie prawa jazdy, funkcjonariuszka wyczuła od niego również woń alkoholu. Kierowca przyznał także, że nie posiada
ubezpieczenia OC. Na miejsce wezwany został patrol Policji. Po przebadaniu alkomatem, okazało się, że kierowca pojazdu
ma 1,14 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
W dniu 24 sierpnia 2010 r około godz. 23, patrol znajdujący się na ul. 3-go Maja zauważył dwóch rowerzystów na
nieoświetlonych rowerach, którzy jadąc po jezdni w pewnym momencie skręcili na jej środek, zmuszając tym samym
kierowcę samochodu osobowego do gwałtownego hamowania i powodując zagrożenie w ruchu drogowym. Mężczyźni zostali
zatrzymani celem wylegitymowania. Ponieważ czuć od nich było woń alkoholu, na miejsce wezwany został patrol Policji. Po
przebadaniu stwierdzono u rowerzystów 1,32 promila i 1,84 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.
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Statystyka wyników Straży Miejskiej
Miasta Lublin za okres od 1 stycznia do 31
grudnia 2010 roku

Lp.

Zagadnienie

Liczba

1

Ogólna liczba kontroli

127.325

2

posesji

3

obiektów handlowych

4

obiektów użyteczności publicznej

99.893

5

Liczba ujawnionych wykroczeń

21.178

6

Liczba upomnień

8.950

7

Liczba interwencji

23.546

8

Mandaty karne kredytowe

12.364

9

Na kwotę

18.463
8.971

1.283.150 zł

10

Mandaty karne gotówkowe

79

11

Na kwotę

12

Wnioski do sądu

13

Wystawione tytuły wykonawcze do egzekucji
komorniczej za niezapłacone mandaty

14

Służba z SOK

15

Służba z Policją

822

16

Asysta z Wydziałami Urzędu Miasta

284

17

Asysta ZNK

18

Zabezpieczenie imprez masowych

19

Sprawcy przestępstw ujęci na gorącym uczynku

8.100 zł
181
8339 szt. na kwotę 883746 zł

66

53
371
57
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Przeciwdziałanie alkoholizmowi
Działając zgodnie z zapisami Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, strażnicy wielokrotnie
podejmowali interwencje dotyczące spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych (art. 431 Ustawy).
Funkcjonariusze ujawnili 1324 wykroczenia, za które wystawili mandaty karne na łączną kwotę 132.400 zł.
Bardzo skuteczną formą wykonywania zadań służbowych w tym obszarze zagadnienia stała się służba naszych
funkcjonariuszy w patrolach rowerowych. Specyfika tego środka transportu okazała się bardzo efektywna w ujawnianiu tego
rodzaju wykroczeń. Pozwoliło to na wyeliminowanie w znacznym stopniu takich zachowań - głównie w rejonach ścieżek
rowerowych, skwerów, parków itp.
W 2010 roku przeprowadzono również wspólnie z Komisją ds. Zapobiegania Alkoholizmowi 86 kontroli obiektów
handlowych.
Oprócz tego, Straż Miejska wielokrotnie interweniowała w przypadku osób nietrzeźwych, zagrażających życiu i zdrowiu
własnemu lub innych osób, przekazując te osoby w ręce Policji lub wzywając pogotowie ratunkowe.
Bardzo dobre wyniki w tym względzie osiąga również służba nocna naszych funkcjonariuszy w godzinach 22.00 – 6.00.
Funkcjonariusze patrolują miejsca zagrożone przestępczością a także okolice sklepów nocnych sprzedających alkohol,
interweniując w przypadkach spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz zakłócania ciszy nocnej.

Przeciwdziałanie paleniu tytoniu
W dniu 15 listopada 2010 roku weszły w życie znowelizowane przepisy Ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami
palenia tytoniu. Przepisy te znacznie rozszerzyły i sprecyzowały zakres miejsc, w których palenia tytoniu jest niedozwolone.
Są to:
1. zakłady opieki zdrowotnej i pomieszczenia innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne,
2. jednostki organizacyjne systemu oświaty oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
3. uczelnie,
4. zakłady pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2,
5. obiekty kultury i wypoczynku do użytku publicznego,
6. lokale gastronomiczno-rozrywkowe,
7. środki pasażerskiego transportu publicznego oraz obiekty służących obsłudze podróżnych,
8. przystanki komunikacji publicznej,
9. pomieszczenia obiektów sportowych,
10. ogólnodostępne miejsca przeznaczone do zabaw dzieci,
11. inne pomieszczenia dostępne do użytku publicznego.
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1. Bezpieczeństwo i porządek w Ruchu
Drogowym
1. Kontrola Ruchu Drogowego
Wśród istotnych, ustawowych zadań Straży Miejskiej znajduje się czuwanie nad porządkiem i kontrolą ruchu drogowego
w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym. Jest to zadanie ważne zwłaszcza ze względu na duże natężenie
ruchu w obszarze miasta. Wykroczenia drogowe stanowią jedną z najliczniej ujawnianych przez strażników grup czynów
zabronionych (drugą co do wielkości grupę stanowią wykroczenia porządkowe).
W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w
komunikacji nałożono 8.910 mandatów karnych, na kwotę 941.570 zł.
Z analiz tego zagadnienia wynika, że stan taki generuje głównie fakt, że Lublin jest miastem o bardzo dużym natężeniu
ruchu drogowego, w związku z czym do grupy często powtarzających się problemów należy nieprzestrzeganie przez
kierowców przepisów w zakresie zatrzymywania się i postoju. Strażnicy, podejmując interwencję w takich przypadkach
kierują się przede wszystkim względami bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
W zdecydowanej większości w/w czynności podejmowane są na skutek telefonicznych interwencji obywateli.
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Bezpieczeństwo i porządek w Ruchu
Drogowym
Miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych
Szczególną uwagą zostały objęte miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. W Lublinie znajduje się ich 259 (przy
drogach publicznych). Funkcjonariusze Straży Miejskiej ukarali mandatami 58 kierowców na kwotę 29.000 zł, którzy
pozostawiali swe pojazdy na tych miejscach, nie posiadając do tego stosownych uprawnień.

2. Holowanie pojazdów
Straż Miejska zajmuje się usuwaniem z dróg pojazdów:
- pozostawionych w miejscach gdzie jest to zabronione i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża bezpieczeństwu,
- bez tablic rejestracyjnych,
- których stan wskazuje na to, że nie są używane.
W roku 2010 usuniętych zostało 14 pojazdów, których stan wskazywał na to, że są nieużywane (potocznie: wraki),
znajdujących się na drogach publicznych. Oprócz tego, usunięte zostały 102 pojazdy pozostawione w miejscach
zabronionych i utrudniających ruch, bądź zagrażających bezpieczeństwu w komunikacji.
Pojazdy najczęściej holowane są ze Starego Miasta oraz z ulic: Chopina, Okopowej, Grottgera, Staszica, Wallenroda,
Konopnickiej, Krakowskiego Przedmieścia.
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Czystość i porządek
Sprawy czystości i porządku reguluje Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Uchwała Rady Miasta
Lublin dotycząca Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Lublin.
Zgodnie z Regulaminem, strażnicy mają prawo do kontroli:
- prawidłowości pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych przez właścicieli nieruchomości,
- wykonywania obowiązków właścicieli nieruchomości pod względem usuwania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z chodników wzdłuż nieruchomości,
- bezpieczeństwa i porządku w zakresie utrzymywania zwierząt domowych i gospodarskich.
Funkcjonariusze Straży Miejskiej działając wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska UM Lublin przeprowadzili
kontrolę nieruchomości w dzielnicach Hajdów, Zadębie, Bazylianówka, Ponikwoda, Wrotków, Zemborzyce, Węglin, Za
Cukrownią, Rury, Wapienna pod względem posiadania aktualnych umów na wywóz nieczystości stałych i ciekłych.
W 2010 roku za brak umów na wywóz odpadów komunalnych skierowano 19 wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego.
Pełniąc służbę patrolową, strażnicy regularnie kontrolowali stan czystości ulic, chodników i posesji. W sezonie zimowym
egzekwowali obowiązek właściwego utrzymania chodników, a także zapobiegali zagrożeniom związanym z nawisami
śnieżnymi na dachach budynków oraz soplami lodowymi. Oprócz tego, monitorowano tereny budów, ze względu na
pojawiające się zgłoszenia o zanieczyszczaniu dróg błotem wywożonym na kołach pojazdów (np. ul. Mełgiewska, Głęboka,
Diamentowa, Turystyczna).
W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. za wykroczenia przeciwko przepisom Ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, strażnicy wystawili łącznie 570 mandatów na kwotę 62.830 zł.
Innym poważnym problemem dotyczącym utrzymania czystości i porządku jest pojawianie się nielegalnych wysypisk
śmieci na terenie niektórych rejonów miasta.
Straż Miejska współpracuje w tym zakresie z Wydziałem Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Lublin. Współpraca ta
układa się na bardzo dobrym poziomie. W przypadku ujawnienia nielegalnego wysypiska, prowadzone są czynności w celu
ustalenia właściciela nieruchomości, na której ono się znajduje, a następnie wyznaczany jest termin na jego zlikwidowanie.

Patrole ekologiczne
Wspólnie z pracownikami Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin, Straż Miejska przeprowadza kontrole
w ramach patroli ekologicznych. Zadaniem tych patroli jest monitorowanie stanu czystości i porządku na terenie miasta
Lublin oraz interwencje w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, głównie w zakresie zagrożeń ekologiczno – sanitarnych.
Straż Miejska Miasta Lublin zwróciła się również do Zarządu Ogródków Działkowych o spowodowanie wystawienia
kontenerów na śmieci w rejonach poszczególnych rejonów ogródków działkowych. W ocenie naszej jednostki, spowoduje to
eliminację pojawiających się w sezonie wiosenno-letnim składowisk odpadów.
Ponadto w okresie zimowym funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z przedstawicielami Zarządów Ogródków
Działkowych przeprowadzali kontrole pod kątem przebywania osób bezdomnych w altankach na terenach ogródków
działkowych.
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Zabezpieczenie imprez masowych
Straż Miejska w roku 2010 zabezpieczała praktycznie wszystkie odbywające się na terenie miasta imprezy masowe, takie
jak uroczystości państwowe, samorządowe, kościelne, rocznicowe i kombatanckie, koncerty (np. organizowane na Placu
Zamkowym, Placu Litewskim, w Ogrodzie Saskim), imprezy plenerowe (festyny osiedlowe, festyny nad Zalewem
Zemborzyckim, Dni Lublina, Noc Kultury, Jarmark Jagielloński, zabawa sylwestrowa na Placu Litewskim).

Kompania Honorowa
Decyzją Komendanta Straży Miejskiej ze stanu osobowego naszej jednostki utworzona została 40-osobowa Kompania
Honorowa. Jej wyszkoleniem i ciągłym doskonaleniem umiejętności zajmuje się Waldemar Głazek Zastępca Naczelnika
Oddziału Południe Straży Miejskiej Miasta Lublin.
W 2010 roku Kompania Honorowa Straży Miejskiej Miasta Lublin brała udział w uroczystościach państwowych,
samorządowych, rocznicowych, kombatanckich oraz wielu innych.
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Wnioski kierowane do Sądu Rejonowego
W roku 2010 Straż Miejska skierowała do Sądu Rejonowego, 181 wniosków o ukaranie. Najwięcej, bo aż 111
dotyczyło wykroczeń w ruchu drogowym, drugą co do wielkości grupą są wykroczenia przeciwko Ustawie o wychowaniu
w trzeźwości i zapobieganiu alkoholizmowi (43 wnioski).
Wnioski takie sporządzane są w przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego przez sprawców wykroczeń.
Podkreślić przy tym należy, że ten rodzaj zadań służbowych jest bardzo pracochłonny, gdyż wymaga wykonania wielu
czynności, głównie procesowych, przez Oskarżyciela Publicznego i funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Sporządzenie wniosku o
ukaranie wymaga dostarczenia szczegółowej dokumentacji, w przypadku niektórych wykroczeń również fotograficznej.
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Współpraca ze służbami mundurowymi
Straż Miejska współpracuje w zakresie swych uprawnień, ze wszystkimi formacjami mundurowymi (Policja, Straż
Graniczna, Straż Ochrony Kolei, Żandarmeria Wojskowa, Straż Pożarna).
Wspólnie z Policją prowadzone są różnego rodzaju akcje prewencyjne, a także zabezpieczanie imprez masowych.
Współpraca ta układała się na bardzo dobrym poziomie.
W 2010 roku Straż Miejska przeprowadzała następujące działania wspólnie z Policją:
Patrole mieszane w ramach akcji „Gimbus Patrol” oraz wspólna służba na terenie Starego Miasta - liczba wspólnych
patroli: 594.
Akcja „Znicz” - 24 funkcjonariuszy,
Akcja „Pieszy” - 4 funkcjonariuszy
Akcja „Bezpieczna droga do szkoły” - 6 funkcjonariuszy
Akcja „Zima” - 20 funkcjonariuszy
Oprócz tego, przekazano Policji 57 sprawców przestępstw ujętych na gorącym uczynku przez strażników
miejskich.
Współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną polega na udzielaniu pomocy w zabezpieczaniu miejsc pożarów, wypadków
drogowych, zdarzeń losowych, miejsc prowadzenia akcji ratunkowych.
W sumie, współpracę tę należy ocenić na bardzo dobrym poziomie.
Wspólnie ze Służbą Ochrony Kolei Straż Miejska przeprowadza wspólne patrole w rejonie Dworca Kolejowego. W roku
2010 przeprowadzonych zostało 66 takich patroli.

Współpraca ze instytucjami
administracyjnymi
Placówki oświatowo-wychowawcze
Straż Miejska w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów patrolowała okolice szkół. Na pisemne wnioski Dyrektorów
placówek, wygłaszane były również prelekcje i pogadanki na temat bezpieczeństwa i sposobów unikania zagrożeń. Spotkania
takie odbyły się w kilkunastu placówkach, m. in. w Szkole Podstawowej nr 14, LO Zespołu Szkół nr 5, LO nr 6, Przedszkolu
przy ul. Żelazowej Woli.
Zabezpieczano również liczne imprezy i uroczystości szkolne, bale gimnazjalne i dyskoteki, na pisemne wnioski
Kierownictwa Szkół.
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Współpraca ze instytucjami
administracyjnymi
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
W ramach współpracy, Straż Miejska asystowała przy kontrolach porządkowych i sanitarnych posesji, a także kontrolach
targowisk pod względem przestrzegania warunków sanitarnych w obrocie artykułami spożywczymi.

Schronisko dla Zwierząt
Straż Miejska współpracuje ze Schroniskiem dla Zwierząt w zakresie likwidacji zagrożenia wścieklizną poprzez
wskazywanie miejsc gromadzenia się bezpańskich psów. Średnio raz w tygodniu dyżurni Straży Miejskiej przyjmowali
zgłoszenia na temat:
- dzikich zwierząt błąkających się na terenie miasta,
- zwierząt padłych.
W roku 2010 Schronisko dla Zwierząt podjęło 2.286 interwencji wobec bezdomnych psów, z czego 834 z inicjatywy
Straży Miejskiej Miasta Lublin.
W roku 2010 Straż Miejska wielokrotnie przyjmowała zgłoszenia o błąkających się po mieście dzikich zwierzętach.
Przypadki takie, zgodnie z wypracowanymi procedurami, zgłaszane są do Schroniska dla Zwierząt, oraz Lubelskiego
Centrum Małych Zwierząt. Wspólnie z pracownikami tych instytucji przeprowadzane są akcje odławiania zwierząt i
wywożenia ich w bezpieczne miejsce.
Współpraca z Kliniką Małych Zwierząt
Zgłoszenia przyjmowane przez Straż Miejską dotyczyły głównie zauważonych na terenie miasta Lublin zwierząt
drobnych, jak łasica, kuna, nietoperz oraz większych, jak sarna czy łoś.
Wspólnie z pracownikami Lubelskiego Centrum Małych Zwierząt przeprowadzono w dniu 4 maja 2010 roku akcję
odłowienia łosia, który zabłąkał się w okolice ul. Grenadierów. Zwierzę zostało następnie przewiezione specjalnym pojazdem
Straży Miejskiej do lasu i tam wypuszczone.
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Współpraca z wydziałami Urzędu Miasta
Lublin
W roku 2010 Straż Miejska Miasta Lublin współpracowała z wieloma wydziałami Urzędu Miasta Lublin, w zakresie
posiadanych przez te wydziały kompetencji. Współpraca ta układała się na bardzo dobrym poziomie, za co w tym miejscu
pragnę wyrazić podziękowanie Dyrektorom poszczególnych Wydziałów.

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania
Wspólnie z Wydziałem Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, Straż Miejska podejmowała w roku
2010 liczne inicjatywy mające na celu poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Lublinie. Prowadzona jest
również współpraca przy likwidacji zagrożeń spowodowanych klęskami żywiołowymi. W takich przypadkach Wydział ten
informowany jest w pierwszej kolejności w trybie alarmowym przez służbę dyżurną Straży Miejskiej, a następnie
wykonywane są wspólnie odpowiednie działania o charakterze głównie interwencyjno - ratowniczym.

Wydział Spraw Administracyjnych
Funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonując swoje ustawowe zadania ściśle współpracowali z Wydziałem Spraw
Administracyjnych. Współpraca polegała na konwojowaniu przewożonych dokumentów. Asystowano również pracownikom
Wydziału Spraw Administracyjnych w obsłudze administracyjnej osób starszych i niepełnosprawnych w ich miejscach
zamieszkania, polegającej na dostarczaniu im dowodów osobistych.
Do tych służb kierowanych było średnio po 2 funkcjonariuszy, 2 razy w tygodniu.

Wydział Finansowy
W 2010 roku 520 funkcjonariuszy Straży Miejskiej, na zasadzie wielokrotności, oddelegowanych było do asysty
pracownikom wydziału przy poborze opłaty targowej od osób prowadzących działalność handlową na terenach miejskich, co
daje liczbę 4160 roboczogodzin

Wydział Dróg i Mostów
Współpraca z Wydziałem Dróg i Mostów polegała głównie na informowaniu zarządcy drogi o zauważonych ubytkach w
nawierzchni jezdni i chodników, mogących spowodować uszkodzenia pojazdów lub stanowiących zagrożenie dla pieszych.
Funkcjonariusze dokumentowali również liczne przypadki szkód komunikacyjnych spowodowanych złym stanem dróg, o
czym informowano firmy ubezpieczeniowe. W związku ze specyficznym charakterem wykonywanych w tym zakresie zadań
służbowych, od funkcjonariuszy Straży Miejskiej wymagana jest tu wysoka fachowość i dokładność.
W roku 2010 Straż Miejska skierowała do Wydziału Dróg i Mostów 227 notatek służbowych, dotyczących między
innymi szkód komunikacyjnych.
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Współpraca ze wydziałami Urzędu Miasta
Lublin
Wydział Ochrony Środowiska
Współpraca z Wydziałem Ochrony Środowiska polegała na prowadzeniu wspólnych kontroli przestrzegania zapisów
Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wydanego na jej podstawie Regulaminu czystości i porządku na
terenie miasta Lublin.
Oprócz tego, na obszarze Zalewu Zemborzyckiego w okresie od maja do października pełni służbę łódź patrolowo interwencyjna, przekazana Straży Miejskiej przez Wydział Ochrony Środowiska, której zadaniem jest dbałość o
bezpieczeństwo użytkowników Zalewu, a także pomoc dla tego Wydziału oraz Sanepidu pod kątem kontrolowania stanu
zanieczyszczenia akwenu.

Wydział Gospodarki Komunalnej
Straż Miejska w ramach pełnienia służb patrolowych kontrolowała czystość i porządek na terenach, których
właścicielem jest Miasto Lublin. Informacje o stwierdzonych nieprawidłowościach przekazywano Wydziałowi Gospodarki
Komunalnej. Dane takie uzyskiwano głównie na skutek ujawnień ich przez służbę patrolową, zgłoszeń od obywateli oraz
informacji w prasie lokalnej.
W roku 2010 Straż Miejska skierowała do Wydziału Gospodarki Komunalnej 231 notatek służbowych dotyczących
m.in.miejsc, w których stwierdzono zaśmiecenie.

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Wspólnie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Straż Miejska prowadzi działania ukierunkowane na pomoc osobom
bezdomnym. Razem z pracownikami MOPR w okresie zimowym prowadzone są kontrole miejsc, gdzie przebywają osoby
bezdomne, w warunkach, które mogą zagrażać ich zdrowiu i życiu. W 2010 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej, podjeli 288
interwencji wobec osób bezdomnych.
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Współpraca z Radami Dzielnic
Straż Miejska Miasta Lublin na bieżąco współpracuje z Radami poszczególnych dzielnic w takich kwestiach, jak kontrole
pod kątem zaniedbań porządkowych, zabezpieczenia lokalnych imprez i festynów, bezpieczeństwo i porządek w komunikacji
itp. Straż Miejska pozostaje w stałym kontakcie z zarządami lubelskich Rad Dzielnic, biorąc czynny udział w spotkaniach, na
których poruszane są najbardziej istotne sprawy dotyczące mieszkańców dzielnic.
Straż Miejska prowadzi również w porozumieniu z Radami Dzielnic następujące Punkty Przyjęć Interesantów:
Na osiedlu Wieniawa przy ul. Przy Stawie - w każdy czwartek,
Przy ul. Kleeberga 12 a - raz w miesiącu.

Stanowiska kierowania
Ważnym aspektem działań Straży Miejskiej jest stały kontakt ze społecznością lokalną. Aby maksymalnie ułatwić
mieszkańcom Lublina kontakt ze Strażą Miejską, zgłoszenia interwencji przyjmowane były w następujących punktach:
- całodobowo w Centrum Powiadamiania Kryzysowego przy ul. Okopowej, gdzie pracuje czterech funkcjonariuszy w
systemie dwuzmianowym (zgłoszenia telefoniczne pod
numer alarmowy 986)
- w godz. 6-22 w siedzibie Straży Miejskiej przy ul.
Piłsudskiego 13 (zgłoszenia telefoniczne i bezpośrednie)
- całodobowo w Ratuszu (zgłoszenia telefoniczne i
bezpośrednie).

Przyjęte zgłoszenia przekazywane są w trybie dyspozycji
przez dyżurnych do realizacji funkcjonariuszom pełniącym
służbę patrolową na ulicach miasta. Dzięki zastosowaniu
systemu GPS pozwalającego na szybkie zlokalizowanie
patrolu znajdującego się najbliżej miejsca zdarzenia, skrócił
się czas oczekiwania na interwencję. Funkcjonariusze
kontaktują się z dyżurnymi w przypadku, gdy zachodzi
potrzeba wezwania Policji, pogotowia czy innych służb.
W roku 2010 dyżurni Straży Miejskiej we wszystkich trzech punktach przyjmowania zgłoszeń, przyjęli 19705
interwencji od mieszkańców Lublina.
Rozkład tych interwencji przedstawiał się następująco:
- kontrola ruchu drogowego: 37 %
- czystość i porządek: 30 %
- spraw związanych z zimowym utrzymaniem miasta: 4%
- przeciwdziałanie alkoholizmowi: 3%
- szkód komunikacyjnych: 2%
- osób bezdomnych: 1%
- wypalania, zagrożenia pożarowego: 1%
- handlu w miejscach niewyznaczonych: 1%
- inne (np. bezpańskie psy, zakłócanie porządku): 20 %
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Pomoc dzieciom
Pomoc dla wychowanków Domu Dziecka w Siedliszczu
Dom Dziecka w Siedliszczu został utworzony w 2005 roku.
Praktycznie od początku jego istnienia Straż Miejska objęła go swoją
opieką i pomocą.
Funkcjonariusze odwiedzają Dom Dziecka w każde święta Bożego
Narodzenia i Dzień Dziecka, przywożąc małym mieszkańcom paczki ze
słodyczami i zabawkami oraz sprzęt sportowy. Strażnicy starają się
również spełniać dziecięce marzenia w zakresie wyposażenia Domu,
wykazując przy tym wysoki stopień wrażliwości społecznej, przekazując
również od siebie liczne dary.
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Pomoc dzieciom
Uczestnictwo w akcji "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
Straż Miejska Miasta Lublin po raz kolejny zaangażowała się w akcję "Pomóż dzieciom przetrwać zimę", organizowaną
przez Radio Lublin i p. Ewę Dados. Funkcjonariusze zabezpieczali miejsca zbiórki darów oraz służyli pomocą w zakresie
transportu i logistyki. Uczestniczyli również w samej zbiórce darów od mieszkańców Lublina.

Udział Straży Miejskiej w finale Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
Straż Miejska Miasta Lublin jak co roku pomagała w organizacji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Funkcjonariusze dbali o bezpieczeństwo wolontariuszy prowadzących zbiórkę oraz służyli pomocą w zakresie transportu i
logistyki.
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Pomoc powodzianom
Straż Miejska Miasta Lublin, solidaryzując się z osobami poszkodowanymi przez powódź, przekazała 300 kostek mydła,
300 zeszytów, 300 długopisów oraz zakupione ze środków własnych funkcjonariuszy artykuły spożywcze i chemii
gospodarczej o wartości 1500 zł.
Zakupione środki zostały dostarczone do magazynów darów dla powodzian w Opolu Lubelskim.
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Przykłady skutecznych działań
W dniu 4 lutego 2010 r., ok. godz. 1.40 podczas patrolowania deptaka, funkcjonariusze Straży Miejskiej byli świadkami
bójki trzech mężczyzn. Uczestnicy bójki zostali zatrzymani prez strażników, wylegitymowani i przekazani patrolowi Policji.
W dniu 23 lutego 2010 r. około godz. 17.40 przy boisku szkolnym na wysokości ul. Maszynowej, funkcjonariusze
zobaczyli trzech młodych mężczyzn, którzy na widok patrolu zaczęli szybko się oddalać, chowając przedmioty w kieszenie. Po
zatrzymaniu i wylegitymowaniu okazało się, że są to nieletni, a rzeczami, które ukryli były pojemniki z zawartością zielonego
suszu. Chłopcy zostali doprowadzeni na II Komisariat celem wykonania dalszych czynności.
W dniu 11 maja 2010 r. podczas patrolowania rejony ścieżki rowerowej na wysokości Parku Ludowego, funkcjonariusze
zauważyli grupę trzech osób spożywających alkohol. Po wylegitymowaniu okazało się, że jedna z kobiet jest nieletnia i
przebywa w Domu Młodzieży przy ul. Jutrzenki 1, skąd wyszła na przepustkę i nie wróciła w wyznaczonej porze. Została ona
odwieziona do Domu Młodzieży i odebrana przez wychowawczynię.
W dniu 11 maja 2010 r. ok. godz. 18.20 funkcjonariusze patrolujący ścieżkę rowerową zauważyli dwoje dzieci (9 i 11 lat),
które wchodziły do rzeki pod mostem przy ul. Piłsudskiego. Dzieci zostały odprowadzone do miejsca zamieszkania i oddane
pod opiekę osób dorosłych.
W dniu 29 lipca około godz. 18 patrol Straży Miejskiej pełniący służbę w rejonie Starego Miasta otrzymał informację o
osobie bezdomnej przebywającej na klatce schodowej kamienicy przy ul. Plac Zamkowy. Na miejscu patrol zastał
nieprzytomnego mężczyznę, nie dającego oznak życia. Funkcjonariusze natychmiast podjęli akcję reanimacyjną oraz wezwali
pogotowie ratunkowe. Akcja prowadzona była aż do przyjazdu karetki, która zabrała mężczyznę do szpitala przy ul. Staszica.
Jak potwierdzili ratownicy z pogotowia, strażnicy swym szybkim i skutecznym działaniem uratowali życie mężczyzny.
W dniu 11 sierpnia 2010 r. o godz. 16.00 podczas rutynowej kontroli czystości posesji przy ul. Chabrowej 2, patrol
stwierdził w opuszczonym budynku obecność czworga nieletnich. W pomieszczeniu czuć było ostrą, słodkawą woń oraz
zapach wypalonego tytoniu. Przy nastolatkach znaleziono opakowania po dopalaczach. Zeznali, że kupił im je nieznany
mężczyzna. Na miejsce wezwano patrol Policji, młodzież została przewieziona na Komisariat celem przeprowadzenia
dalszych czynności.
W dniu 18 października 2010 r. około godz. 16. patrol Straży Miejskiej podjął interwencję wobec samochodu
zastawiającego bramę przy ul. Okopowej. Po podaniu dyżurnemu numeru rejestracyjnego w celu ustalenia właściciela
pojazdu, okazało się, że tablice rejestracyjne są zarejestrowane jako skradzione. Na miejsce wezwano patrol Policji, któremu
przekazano pojazd.
W dniu 4 grudnia 2010 r. około godz. 12.45 patrol Straży Miejskiej otrzymał informację, że przy ul. Głowackiego na
chodniku w śniegu leży mężczyzna, a przy nim znajduje się małe dziecko. patrol udał się na wskazane miejsce i zastał
mężczyznę chwiejącego się na nogach, z bełkotliwą mową, od którego czuć było wyraźną woń alkoholu, prowadzącego
dziecko w wieku ok. 3 lat. Na miejsce wezwano patrol Policji, któremu przekazano ojca z dzieckiem.
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