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Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

Płock, dn. 27 czerwca 2008 r.

OZK.I.0057-9/08
Pani

Elżbieta Gapińska

Radna Rady Miasta Płocka

w/m

 

W  odpowiedzi  na  interpelację  złożoną  przez  Panią  w  dniu  13  czerwca  2008  r.  w  dot.  bloku 

socjalnego  przy  ul.  Otolińskiej  23  informuję,  że  administratorem  budynku  socjalnego  przy

ul. Otolińskiej 23 jest MZGM TBS Sp. z o.o. w Płocku. W celu kompleksowego dozoru i ochrony  mienia 

administrator zawarł umowę z Agencją Ochrony Osób i Mienia „HUZAR”, na mocy której zleceniobiorca 

został  zobowiązany  do  całodobowej  ochrony  i  dozoru  przedmiotowego  obiektu.

W  bloku  na  każdej  zmianie  pracuje  dwóch  pracowników  ochrony.  W  razie  zaistnienia  jakichkolwiek 

okoliczności  powodujących  narażenie  mienia  zleceniodawcy  na  straty,  zleceniobiorca  ma  obowiązek 

sporządzenia protokółu lub notatki służbowej oraz niezwłocznego zawiadomienia o zaistniałej sytuacji osób 

upoważnionych.  W  zakresie  zapewnienia  ochrony  mienia  agencji  ochrony  zobligowani  są  także  do 

współdziałania  ze  służbami  odpowiedzialnymi  za  bezpieczeństwo  w  mieście.  Dodać  należy,  że  koszty 

ochrony budynku pokrywane są w 50 % przez Gminę Płock, a 50 % finansuje administrator tj. MZGM TBS 

Sp. z o.o. 

W  okresie  ostatnich  3  miesięcy  agencja  ochrony  powiadomiła  administratora  budynku

o  jednej  interwencji  związanej  z  zakłócaniem spokoju.  W  dniu  04.05.08  r.  trzech  młodych  mężczyzn 

niszczyło  elewację  poprzez  odginanie  blachy  od  zewnętrznej  części  budynku.

O  powyższym  zdarzeniu  MZGM  TBS  Sp.  z  o.o  pismem  z  dnia  05.05.08  nr  ROM  V/1172/4942/08 

powiadomił Komendę Miejską Policji w Płocku.

Z  informacji  przekazanych  przez  Straż  Miejską  w  Płocku  wynika,  że  w  przeciągu  ostatnich  3 

miesięcy Strażnicy Miejscy sześciokrotnie interweniowali w budynku przy ul. Otolińskiej 23.  

Interwencje dotyczyły:

− nietrzeźwej  kobiety opiekującej  się  dziećmi.  Pracownicy MOPS poprosili  o  asystę  przy wejściu do 

mieszkania;

− mieszkaniec  bloku  przekazał  informację  o  biegającej  po  korytarzu  i  hałasującej  młodzieży.

Po przyjeździe na miejsce patrol Straży Miejskiej zastał nietrzeźwego mężczyznę. Po tym jak zaczął 

ubliżać strażnikom, został odwieziony na izbę wytrzeźwień;

− pracownik ogniska opiekuńczego poinformował o nietrzeźwej kobiecie, która przyszła odebrać dzieci. 

Poproszono Straż Miejską o asystę;



− mieszkanka bloku przy ul. Otolińskiej 25 poinformowała, że dzieci grające w piłkę powybijały jej szyby 

w  mieszkaniu.  Nie  potrafiła  dokładnie  podać,  kiedy  zdarzenie  miało  miejsce,  gdyż

w tym czasie przebywała za granicą;

− zgłoszenia  o  śpiącym  na  klatce  schodowej  nietrzeźwym  mężczyźnie.  Patrol  Straży  Miejskiej  po 

przyjeździe na miejsce nie zastał śpiącego nietrzeźwego;

− zakłócania spokoju przez dzieci naciskające dzwonek do drzwi jednego z lokatorów.

Budynek  przy  ul.  Otolińskiej  23  i  rejon  wokół  niego  na  bieżąco  jest  kontrolowany  przez 

dzielnicowego z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, który sprawdza go nie tylko podczas interwencji, lecz 

także  w  ramach  codziennej  służby  obchodowej.  Dzielnicowy  organizuje  spotkania  prewencyjne  z 

mieszkańcami przedmiotowego bloku.

Omawiany rejon jest wyznaczony jako miejsce zagrożone dla służb patrolowo – interwencyjnych z 

Komendy Miejskiej  Policji  w Płocku,  a także dla Samodzielnych  Pododdziałów Prewencji  w Radomiu. 

Funkcjonariusze  Policji  w  ramach  codziennych  służb  kilkakrotnie  w  ciągu  doby  patrolują  ten  teren. 

Zwracają oni szczególną uwagę na zakłócania ładu i porządku publicznego, dewastację mienia, zakłócanie 

ciszy  nocnej.  Dodatkowo  rejon  bloku  kontrolowany  jest  przez  policyjne  służby  kryminalne.  W  ciągu 

ostatnich 3 miesięcy KMP w Płocku odnotowała 20 zgłoszeń dotyczących zakłócenia porządku publicznego, 

awantur domowych i sąsiedzkich.

Na podstawie zebranych przez KMP w Płocku informacji wynika, że mieszkańcy przedmiotowego 

bloku rzadko zgłaszają interwencje, a liczba zgłoszeń nie odbiega statystycznie od innych rejonów miasta.  

Ze  względu na swoją  specyfikę  budynek  przy ul.  Otolińskiej  23 oraz  teren  do niego przyległy 

pozostają  pod  specjalnym  nadzorem  służb  odpowiedzialnych  za  bezpieczeństwo

w mieście.  Policja,  Straż  Miejska oraz  dozorująca obiekt  agencja  ochrony reagują  na  każde naruszenie 

spokoju  i  porządku  publicznego.  Ponadto  prowadzą  stosowne  czynności  mające  na  celu  ustalenie 

charakteru, miejsca i ilości występujących zagrożeń. Pomaga to w zaplanowaniu ewentualnych działań i 

wyeliminowaniu stwierdzonych nieprawidłowości.

Działania,  o  których  mowa  wyżej,  zostaną  zintensyfikowane,  co  powinno wpłynąć  na  poprawę 

obecnej sytuacji.          

Z poważaniem 

                                                                             Zastępca Prezydenta Miasta Płocka

                                                                                      Dariusz Zawidzki

Otrzymują:

1. Adresat.

2. Biuro Obsługi Rady Miasta.

3. WSO.I.ZO.

4. a/a


