
Krapkowice 07.09.2012r

Sprawozdanie z działalności
Straży Miejskiej

za okres od 01.01.2012 r do 30.06.2012 r
Nałożono mandatów karnych (ogółem) - 387

w tym : mandaty porządkowe - 32
          mandaty drogowe – 355

Ponadto interweniowano w sprawie 

niewłaściwej opieki nad psami - 26
wałęsających się psów - 11
wałęsających się dzikich zwierząt -  4
zakłóceń spokoju - 8
rozmieszczania plakatów i afiszów - 4
handel w miejscach niedozwolonych - 6
parkowanie samochodów w miejscach niedozwolonych - 39
wykaszanie traw oraz zapobieganie skutkom zimy - 7 
spalani śmieci, traw, opon samochodowych i kabli - 14
zniszczonych znaków drogowych a także ustawiania nowych znaków drogowych - 10 
zapadniętych studzienek, chodników, dziur w jezdni - 16
wycinka drzew - 3
zniszczonych koszy i kontenerów na śmieci - 7 
uporządkowanie terenu przy posesji - 18 
zaśmiecanie - 25
umów na wywóz śmieci, nieczystości - 17
wysypywanie gruzu i śmieci w miejscach niedozwolonych - 23 
kradzieży - 1 
niszczenia terenów zielonych - 14
bezdomnych - 6 
padniętych zwierząt - 4 
awaria świateł - 8 
wykładanie trutki na szczury - 1



Interweniowano na skargi mieszkańców w terenie:
- wiejskim - 5

- miejskim - 22
Wyliczone interwencje na terenie wiejskim i miejskim nie zostały ujęte w górnej części 

sprawozdania - są to interwencje pojedyncze i sporadyczne.

CZĘŚC OPISOWA
W Straży Miejskiej w Krapkowicach jest zatrudnionych czterech funkcjonariuszy. W tym 
trzech  posiadających  wszystkie  wymagane  przeszkolenia  oraz  upoważnienia  do 
nakładania mandatów. Jeden został skierowany na przeszkolenie podstawowe Strażnika 
Miejskiego.

Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Gminie Krapkowice 
za okres 

01.01.2012 r  do 30.06.2012r

Realizując zadania przewidywane ustawą o Strażach Gminnych/Miejskich oraz 
przepisami prawa miejscowego Strażnicy Miejscy podjęli, ogółem 299 interwencji.
Nałożono mandatów karnych 387. 
Znaczna część działań inicjowana była wnioskami mieszkańców którzy telefonicznie, 
pisemnie lub bezpośrednio skierowali do Straży Miejskiej prośby o interwencję. Do tego 
można doliczyć sporą część interwencji podjętych przez strażników zauważonych 
podczas patroli.
Realizując uchwałę RM w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i 
Gminy Krapkowice, funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolowali posesje prywatne i 
podmioty gospodarcze w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami komunalnymi.
W 6 przypadkach polecono zawarcie umowy na wywóz nieczystości stałych.
Informuję, że w dalszym ciągu trwa kontrola gospodarstw pod względem umów na 
wywóz nieczystości stałych i ciekłych. W miesiącu kwiecień skontrolowano 10 
gospodarstw. Większa akcja sprawdzania gospodarstw jest planowana w drugiej połowie 
roku, wtedy to w każdym sołectwie zostanie losowa wybrana jedna ulica do 
skontrolowania, pod względem zawartych umów na wywóz nieczystości stałych i 
ciekłych.
W stosunku do właścicieli psów, nie zachowujących środków ostrożności przy ich 
trzymaniu w 13 przypadkach zastosowano pouczenie a w 6 nakazana zarejestrować psa w 
urzędzie.



W dalszym ciągu podkreślić należy dobrą współpracę z rewirem Dzielnicowych, oraz 
Zespołem do Spraw Prewencji Kryminalnych, Patologii i Nieletnich w Krapkowicach w 
zakresie wspólnych służb na terenie Gminy Krapkowice.
Podjęto również temat profilaktyki prewencyjnej w zakresie bezpiecznego zachowania 
się młodzieży poza terenem szkoły, omawiając zagrożenia podczas pobytu na feriach 
zimowych jak również w okresie wakacji. 
W zakresie tym przeprowadzono szereg wspólnych spotkań w placówkach oświatowych 
wspólnie z dzielnicowym z danego rejonu. Przeprowadzano kontrolę akwenów wodnych, 
parków pod względem przebywania młodzieży.
Profilaktyką objęto również najmłodszą grupę dzieci prowadząc spotkania w 
przedszkolach w ramach akcji Bezpieczny Przedszkolak. 
W zakresie prawidłowego zabezpieczenia mienia uczestniczono w spotkaniach wspólnot 
mieszkaniowych propagując prawidłowe zabezpieczenie mieszkań, mienia itp.
Bieżąco, szczególnie w okresie zimowym prowadzono rozpoznanie w środowisku 
bezdomnych przekazując spostrzeżenia do Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Krapkowicach.
W tym temacie prowadzono stałe kontrole miejsc grupowania się osób nadużywających 
alkohol oraz rejonu ogródków działkowych, doprowadzając do likwidacji pustostanów 
będących miejscem spotkań bezdomnych.   
 Asystowano pracownikom OPS Krapkowice przy wykonywaniu przez nich czynności 
wobec sprawców wykroczeń oraz osób nadużywających alkohol.
Ponadto na prośbę Ośrodka Pomocy Społecznej w Krapkowicach zabezpieczano teren 
jak i budynek w związku z wypłata zasiłku .
Straż Miejska wraz z pracownikami Gospodarki Gruntami Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska UMiG jak co roku skontrolowana dzikie wysypiska na terenie gminy 
Krapkowice. W 9 przypadkach udało się ustalić sprawców zaśmieceń. Zobowiązano ich 
do uprzątnięcia terenu oraz ukarano mandatami. 
Zwiększyły się do roku poprzedniego represję dotyczącą wykroczeń w ruchu drogowym. 
Spowodowane to jest posiadaniem do naszej dyspozycji urządzenia samoczynnie 
rejestrującego wykroczenia w ruchu drogowym. Potwierdziły się zgłoszenia 
mieszkańców o niebezpieczeństwach stwarzanych przez kierowców poruszających się 
ulicami naszego miasta. Również zwiększyły się w stosunku do poprzedniego roku 
podjęte represje dotyczące wykroczeń porządkowych, przekazano również do dalszej 
realizacji postępowania administracyjne przez KPP Krapkowice. 
W czasie pełnienia służby Straż Miejska podejmowała również inne działania represyjne 
i nie represyjne dotyczące:
-kontrola parkingu przy ul. 3-go mają (blaszak) pod względem posiadanych zezwoleń na 
handel -płodami rolnymi
-awarii urządzeń komunalnych
-przepełnionych śmietników
-usunięcia padłych zwierząt z ulicy



-pomocy w wyegzekwowaniu opłat targowych
-kontrola targowisk pod względem uwidaczniania cen oraz porządku na targowiskach
-zabezpieczenia ruchu i terenu podczas imprez okolicznościowych
-legitymowanie i powiadamianie szkół o uczniach przebywających poza terenem szkoły 
w czasie -zajęć lekcyjnych
-zapobieganie skutkom zimy
-rozwieszanie plakatów – afiszy
-umieszczania numerów na budynkach
-handlu w miejscach niedozwolonych
-interwencji w sprawie wałęsających się psów oraz pomoc w ich wyłapywaniu
-kontroli nielegalnych wysypisk śmieci
-doprowadzenie do usunięcia wraków samochodowych
-łagodzenia konfliktów między sąsiadami
-współpracy z SM Zjednoczenie, TBS –ZGM, Wspólnotami Mieszkaniowymi
-kontroli ogródków działkowych pod względem przebywania bezdomnych 
-patrole przy szkołach i przedszkolach
-współpraca ze Środowiskowym Domem Samopomocy oraz Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej.
Dodatkowo Straż Miejska zabezpieczała święta państwowe jak i imprezy rekreacyjno – 
sportowe organizowane przez UMiG w Krapkowicach.
Dodatkowo na prośbę KPP w Krapkowicach jak i Starostwa Powiatowego w 
Krapkowicach strażnicy uczestniczyli wraz z policją w zabezpieczeniu strefy kibica, 
umiejscowionej na terenie miasta Krapkowice,  podczas trwania Mistrzostw Europy w 
Polsce i Ukrainie 
Straż Miejska na bieżąco interweniuje na skargi zgłaszane przez mieszkańców Gminy 
Krapkowice.
Nadmieniam, że w Straży Miejskiej jest zatrudnionych 4 pracowników.


