
Ra port Straży Gminnej - lipiec 20 16 r.

I. Kontrola miej sc zagrożonych (tereny szkół, domów ludowych, przystank ów, placówek

hand lowych, park ów, placów zabaw, przej ść podziemnych) - w liczbie 354.

2. Kontrola n i eruchomości - 99.

3. Współpraca z innymi wydziałam i Urzędu Gminy - 16.

4. Wspólne patrole z Poli cj ą - 4.

5. Konwojowanie wartości pieni ężnych lub dokum entów - 2.

6. Zabezpieczenie imprez masowych - I.

Ujawnione wy kroczenia przeciwko :

l. Porządkowi i spokojowi publicznemu art . 49-64 ustawy kodeks wykroczeń :

l osobę wy legitymowano i przekazano Policji (dot. oso by w stanie upoJema

alkoholowego).

2. Bezpi eczeństwo osób i mienia art. 70-83 ustawy kodeks wykroczeń :

l osobę wy legitymowano i pouczono (dot. niezachowan ia zwykłych i nakaza nych

środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt - psów).

l psa przekazano do schroniska "Kundelek" w Rzeszowie.

3. Bezpieczeństwo w komunikacji art. 84 - 103 ustawy kodeks wykroczeń:

l osobę wylegitymowano, pouczono i wydano polecenie pisemne (dot. przycięc ia

gałęzi wystaj ących na chodnik lub drogę publ iczną stwarzających zagrożenie dla

uczestników ruchu drogowego).

I osobę wyleg itymowano i pouczono (dot. zaniec zyszczenia drogi publicznej).

4. Zdrowiu art. 109- 118 ustawy kodeks wykroczeń:

4 osoby wylegitymowano, 4 pouczono i wydano 8 pol eceń pisemnych (dol.

uporządkowani a terenu własnej nieruchomośc i) .

5. Ustaw ie o ochronie zdrowia zwi erząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:

zwierzę przewieziono do Ośrodka Rehabilitacji Zwierząt Chronionych

w Przemyślu (dot. rannego bociana ).

6. Ustaw ie o ochro nie zwierząt :

I osobę wy legitymowano pouczono (dot. zaniedbań niewłaśc iwej opieki nad

zwierzęciem).



7. Ustawie o odpadach:

2 oso by wylegitymowano 2 pouczono (da t. spalania odpadów pochodzen ia

organicznego).

W związku z wykonywa nymi czynnośc iami służbowym i skontrolowano 99

nieruchomości . wylegitymowano II osób, wobec II zastosowano środek wychowawczy

w postaci pouczeń. oraz wydano 9 pisemnych poleceń usunięcia n ieprawidłowości . Ponadto

odnotowano 20 interwencji zgłoszonych przez mieszka ńc ów Gminy, które zostały

zarejestrowane i prawidłowo załatwione.

Straż Gminna Świ lcza 16 lipca zabezpieczała otwarcie ..Lasku" w Mrowli, oraz objęła

kontrolą zalew w Bratkowicach, czuwając nad bezpieczeństwem osób wypoczywających

i dbaj ąc o przestrzeganie regulaminu kąpieliska .

Dodatkowo w trakcie wspó lnego patrolu z Policją podjęła i nterwencję dotyczącą

awantury domowej .
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