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        Lewin Brzeski, dn. 09 maja 2017 roku    SPRAWOZDANIE ROCZNE DOTYCZĄCE OCENY STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE LEWINA BRZESKIEGO    Straż Miejska realizuje swoje ustawowe zadania w oparciu o obowiązujące akty prawne w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. W 2016 roku Straż Miejska w ramach działań podejmowanych na rzecz poprawy i oddziaływania na bezpieczeństwo i porządek publiczny  na terenie Lewina Brzeskiego  podejmowała następujące inicjatywy:   1) przeprowadzono wspólnie z pracownikami wydziału GK  kontrole pod względem spalania śmieci w domowych instalacjach grzewczych by uniknąć zanieczyszczenia środowiska  i przedostawania się do atmosfery szkodliwych substancji chemicznych;  2) zabezpieczano imprezy kulturalne, sportowe i religijne;  3) wspólnie z  pracownikami wydziału GK dokonywano okresowych kontroli drzewostanu na terenie miasta i gminy, pod katem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym  i pieszym;  4) wykonano łącznie 53 konwoje dokumentów , jak również dostarczano do domów dokumenty osobom niepełnosprawnym;  5) wspólnie z Policją i MOPS przeprowadzono akcję pod kryptonimem  ”Bezdomny”  w ramach której dokonano sprawdzenia miejsce w których takie osoby przebywają  i udzielano im pomocy;  6) wspólnie z pracownikami wydziału GK , we współpracy z lekarzem weterynarii podejmowano interwencję w sprawie bezdomnych zwierząt, a także interwencje dotyczące podejrzenia naruszenia przepisów Ustawy o ochronie zwierząt;  7) wspólnie z pracownikami wydziału BI i Policją dokonywano okresowych kontroli stanu oznakowania dróg publicznych, dodatkowo w ramach tych działań w okresie letnim podejmowano czynności na terenie kąpieliska w Lewinie Brzeskim mające na celu przeciwdziałanie nagminnemu parkowaniu pojazdów na terenach zielonych  i zapobieganiu ich dewastacji; 



8) w ramach współpracy  udzielano pomocy prawnej polegającej głównie na przesłuchaniach osób i ustaleniach , zwłaszcza innym jednostką Straży Miejskiej, Policji i Prokuraturze;  9) okresowo przeprowadzano kontrolę obrzeży miasta i gminy Lewin Brzeski ,gdzie ujawniano dzikie wysypiska i podejmowano działania zmierzające do ustalenia właściciela odpadów i doprowadzenia do ich uprzątnięcia;  10) wspólnie z Policją przeprowadzono akcję znakowania rowerów dla mieszkańców Lewina Brzeskiego, jak również aktywnie włączono się do innych akcji policyjnych w ramach działań pod nazwą „Bezpieczna droga do szkoły”, „Bezpieczny rowerzysta”,” Pomoc sąsiedzka”   11) przeprowadzono razem z Kierownikiem Dzielnicowych z Komisariatu Policji w Lewinie Brzeskim Panem asp. Andrzejem Grabnym    cykl spotkań  z młodzieżą min: w Szkole Podstawowej , Gimnazjum i Świetlicy Terapeutycznej  12) udział w debatach społecznych, naradach  i szkoleniach organizowanych przez Komendę Powiatową Policji w Brzegu;  13) podejmowano działania we współpracy z Gminnym Centrum Zarządzania Kryzysowego  dotyczące ujawniania i przeciwdziałania  zagrożeniom związanym z wystąpieniem  „ptasiej grypy”, a także kontrole  pod kątem ewentualnego ujawnienia miejsc  składowania niebezpiecznych odpadów chemicznych;  14) przeprowadzono wspólnie z pracownikami wydziału FN okresowe kontrole dotyczące prawidłowości składanych deklaracji na wywóz śmieci na terenie gminy Lewin Brzeski  15) w 2016 roku działając na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego Straż Miejska w Lewinie Brzeskim pełniła wspólne patrole z Policją, łącznie na terenie gminy ilość wspólnych patroli za opisany okres wyniosła 86.    W 2016 roku w postępowaniach egzekucyjnych z tytułu niezapłaconych MK wyegzekwowano 13137 zł W 2016 roku Straż Miejska w Lewinie Brzeskim podjęła 47 .Poniżej zamieszczona tabela wyszczególnia kategorię i rodzaj podjętych interwencji interwencji :   
 Lp Rodzaje interwencji Ilość 

1 Wykroczenia przeciwko mieniu 1 
2 Ustawie o utrzymaniu czystości 2 
3 Ustawie o ochronie zwierząt 15 
4 Ustawie o odpadach 2 
5 Ochrona środowiska 9 
6 Ustawie o ochrony przyrody 2 
7 Inne 16 
 Ogółem 47 

  



  Podsumowanie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lewina Brzeskiego    Na podstawie przedstawionej oceny , a zwłaszcza najważniejszych wskaźników  dotyczących stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego można stwierdzić ,że Straż Miejska podejmuje szereg działań służących poprawie bezpieczeństwa poprzez przeciwdziałanie drobnym ale uciążliwym społecznie wykroczeniom takim jak: zakłócania porządku, złego traktowania zwierząt, zaśmiecaniu środowiska. Działania te wynikają w dużej mierze z kompetencji prawnych jednakże  w połączeniu  z działalnością Policji mają  niewątpliwy wpływ na poprawę bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Lewina Brzeskiego.  W bieżącym roku działania Straży Miejskiej skierowane będą na dalszą współpracę  z poszczególnymi Wydziałami UM zwłaszcza w zakresie dbania o wizerunek miasta i jego uatrakcyjnienia , współpracę z Policją w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego,  a także innymi podmiotami w zakresie działań profilaktycznych mających na celu poprawę poczucia bezpieczeństwa mieszkańców miasta i gminy Lewin Brzeski.  
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