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SM.0643.16.2015 

 

 

Sprawozdanie z działalności 

Straży Miejskiej w Gminie Krapkowice 

za okres od 01.01.2015r. do 30.06.2015r. 

 

 W pierwszym półroczu 2015 roku realizując zadania przewidywane ustawą o strażach 

gminnych (miejskich) oraz przepisami prawa miejscowego, funkcjonariusze Straży Miejskiej 

w Krapkowicach podjęli ogółem 363 interwencji, z czego: 

 308 to interwencje zgłaszane przez mieszkańców gminy Krapkowice  

 55 to interwencje zauważone przez funkcjonariuszy podczas prowadzonych patroli. 

           W wyniku prowadzonych czynności nałożono ogółem: 

 5 mandatów karnych  

 4 mandaty za wykroczenia porządkowe  

 1 mandat za wykroczenia w ruchu drogowym  

 51 pouczeń wobec sprawców wykroczeń. 

          W okresie od 1 stycznia do  30 czerwca 2015 roku Straż Miejska skierowała  

58 wniosków do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich II Wydział Karny przeciwko 

sprawcom wykroczeń, w tym: 

   55 za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym (fotoradar)  

     2 za inne wykroczenia drogowe 

     1 przeciwko sprawcy  innych wykroczeń 

 152 przypadkach odstąpiono od ukarania z powodu nie wykrycia sprawcy 

 

Interwencje podejmowane przez Straż Miejska wyszczególnione są w tabeli poniżej. 

 

Lp. Szczegółowy opis działań/interwencji 
Liczba 
spraw: 

1.  Konwojowanie dokumentów 34 

2.  Asysta przy czynnościach pracowników UMiG oraz ustalenia dla UMiG 8 

3.  Interwencje n wspólnych służbach z policją 10 

4.  Zabezpieczenia uroczystości, wyborów i imprez  8 

5.  Spożywanie alkoholu lub podejrzenie spożywania alkoholu w miejscu 8 



publicznym:   

6.  Przepełnione lub uszkodzone kosze na śmieci:  1 

7.  
Dzikie składowiska śmieci, pozostawienie śmieci w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym lub niezabranie śmieci przez firmę wywożącą odpady:   

24 

8.  Przepełnione lub uszkodzone kosze na odzież:  6 

9.  Rozwieszone plakaty w miejscu do tego nieprzeznaczonym:  5 

10.  Wykroczenia drogowe:  56 

11.  Brak nadzoru nad zwierzęciem lub złe traktowanie zwierząt:  28 

12.  Martwe lub ranne zwierzęta:  7 

13.  Niedziałające urządzenia użyteczności publicznej:  4 

14.  Uszkodzone studzienki lub pokrywy:  4 

15.  Przebywanie (spanie, leżenie) osób nietrzeźwych lub bezdomnych:  2 

16.  Zaczepianie klientów sklepów przez osoby bezdomne, pijane:  2 

17.  Palenie papierosów w miejscu do tego nieprzeznaczonym:  1 

18.  Spalanie odpadów:  12 

19.  Błędne oznakowanie drogi, brak oznakowania lub uszkodzone znaki:  4 

20.  Nieodśnieżona droga:  2 

21.  Sprzedaż alkoholu nieletnim:  1 

22.  Zabrudzenie drogi:  11 

23.  Uszkodzona droga:  2 

24.  Zabezpieczenie niewypałów:  1 

25.  Wysokie trawy, krzewy, drzewa zagrażające bezpieczeństwu:  8 

26.  Inne  114 

Łącznie podjętych interwencji: 363 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 W Straży Miejskiej w Krapkowicach do 30 czerwca 2015 roku zatrudnionych było 

pięciu funkcjonariuszy. Od 19 maja 2015  Straż Miejska w Krapkowicach wróciła do systemu 

pracy  na dwie zmiany: 

I – od 7:00 do 15:00 

II – od 14:00 do 22:00 

 

Ilość interwencji podejmowanych przez poszczególne zmiany przedstawia się następująco: 

 



 I zmiana II zmiana 

interwencje zgłoszone przez 
mieszkańców 

279 29 

interwencje własne 39 16 

razem 318 45 

 

Straż Miejska w Krapkowicach kontynuowała współpracę z poprzednich lat z Rewirem 

Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w zakresie wspólnych służb na 

terenie Gminy Krapkowice. Łącznie w pierwszym półroczu 2015 roku  przeprowadzono 10 

wspólnych patroli z policją. 

W marcu strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę 31 podmiotów na terenie miasta 

pod względem realizacji obowiązku deratyzacji.  

Realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowice, funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie 

z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice kontrolowali posesje prywatne pod 

kątem przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz częstotliwości wywozu ścieków 

kanalizacyjnych z posesji. W sumie skontrolowano 192 nieruchomości.  

Straż Miejska w Krapkowicach wykonywała zalecenia Prokuratury Rejonowej 

w Strzelcach Opolskich z dnia 30.03.2015r przygotowując dokumenty w sprawach 

związanych z pomiarem prędkości (fotoradaru) za okres 2011 – 2014. W dniu 07.05.2015 

wydała sporządzoną dokumentację. Ponadto należy nadmienić, że w dalszym ciągu 

strażnicy prowadzą prace przy porządkowaniu i kompletowaniu oraz zakańczaniu spraw 

związanych z pomiarem prędkości w wyżej wymienionym okresie. 

Dodatkowo w maju Straż Miejska pełniła służby podczas zabezpieczania uroczystości, 

wyborów i imprez:   

 ,,XXIII Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy” oraz eskortowała dostarczenie 

zebranych pieniędzy do Banku, 

 XXXIII Bieg Krapkowicki oraz 2 Maja 2015, 

 Bieg Sztafetowy Zakładów Pracy, 

 Zabezpieczano teren Rynku w związku z obchodami święta Konstytucji 3 Maja, 

 Wybory Prezydenckie zabezpieczenie lokali oraz dostarczenie wyników głosowania 

do Komisji Wyborczej w Opolu (dwie tury), 

 zabezpieczali  teren wokół Cmentarza  Komunalnego przy ul. Mickiewicza w związku 

z uroczystościami pogrzebowymi Wiktorii Cichockiej, 

 zabezpieczali teren Rynku w związku z uroczystościami pogrzebowymi proboszcza 

ks. Edgara Locha. 



  

Ponadto strażnicy miejscy 34 konwojowali dostarczenie dokumentów do Urzędu Miasta 

i Gminy Krapkowice, a w 8 przypadkach udzielali asysty pracownikom Urzędu Miasta 

i Gminy Krapkowice oraz 4 razy wykonywali czynności zlecone przez inne straże miejskie 

(gminne). W okresie maj – czerwiec strażnicy miejscy brali udział w szkoleniu na temat: 

,,Odpowiednie postępowanie wobec osoby chorej na cukrzyce będącej w stanie ostrych 

powikłań” oraz szkoleniu kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości 

pieniężne. Strażnicy miejscy posiadają badania wysokościowe umożliwiające montaż  

kamery foto pułapki. Ponadto komendant straży miejskiej Zdzisław Tupko uczestniczył 

w szkoleniu komendantów w związku z zmianami w Kodeksie Postepowania o Wykroczenia 

oraz Kodeksie Wykroczeń, które weszły w życie z dniem 08  kwietnia oraz 1 lipca 2015 roku. 

Straż Miejska udzielała odpowiedzi na pytania zawarte w dwóch Ankietach 

prowadzonych przez GUS w Warszawie oddział we Wrocławiu dotyczących: 

 monitoringu 

 bezpieczeństwa publicznego 

 

Raz w miesiącu sporządzana była informacja dotycząca liczby otrzymanych i 

wykorzystanych bloczków oraz nałożonych i uiszczonych grzywien za poszczególne 

miesiące  do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 

Straż Miejska na bieżąco interweniowała na skargi zgłaszane przez mieszkańców 

gminy Krapkowice. Cieszy nas to, że z roku na rok wzrasta liczba interwencji zgłaszanych 

nam przez mieszkańców gminy Krapkowice co wskazuje, że nasza praca jest potrzebna 

i dobrze działamy na rzecz naszej wspólnoty.   

Zainstalowany w komendzie Straży Miejskiej monitoring z dwóch kamer 

rozmieszczonych na terenie Krapkowic, pozwala na zaobserwowanie różnych zdarzeń, 

a w razie konieczności na udostępnienie policji nagrań w celu ustalenia sprawców 

przestępstw popełnionych w miejscach zainstalowania kamer. 

 W czasie pełnienia służby Straż Miejska podejmowała również inne działania 

dotyczące: 

- przepełnionych śmietników 

- powiadamiania szkół o uczniach przebywających poza terenem szkoły w czasie zajęć 

lekcyjnych 

- umieszczania numerów na budynkach 

- wałęsających się psów oraz pomoc w ich wyłapywaniu 

- kontroli nielegalnych wysypisk śmieci 

- doprowadzenia do usunięcia wraków samochodów 

- łagodzenia konfliktów między sąsiadami 



- kontroli ogródków działkowych pod względem przebywania bezdomnych 

- patrolowania terenów przy szkołach i przedszkolach 

 

Straż Miejska współpracowała również z następującymi podmiotami: 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krapkowicach 

- Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zjednoczenie” w Krapkowicach 

- Wspólnoty Mieszkaniowe 

- Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.  

 

W ramach tej współpracy ze Starostwem Powiatowym wzięto udział w debacie 

,,Bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów” oraz w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Publicznego przy Starostwie  Powiatowym w Krapkowicach. 

 

W pierwszym półroczu 2015 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 

prowadzone są działania odnośnie rozwoju monitoringu na terenie miasta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymuja: 

1. Burmistrz Andrzej Kasiura 

2. Biuro Rady Miejskiej Krapkowice 

3. a/a 

 

sporządził: Komendant SM w Krapkowicach Zdzisław Tupko 

 

 



 

    


