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Krapkowice, 29 .03.2016 r. 

 

SM.0643.7.2016 

 

Sprawozdanie z działalności 

Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach 

za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. 

 

W 2015 roku realizując zadania przewidziane ustawą o strażach gminnych (miejskich) 

oraz przepisami prawa miejscowego, funkcjonariusze Komendy Straży Miejskiej 

w Krapkowicach odbyli łącznie 420 służb, z czego 250 na pierwszej zmianie oraz  

170 podczas II zmiany. Ogółem funkcjonariusze Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach 

na terenie gminy podjęli  717 interwencji, z czego: 

interwencje własne 290 

interwencje w trakcie 
 pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

143 148 

interwencje zgłaszane przez 
mieszkańców 

 
427 

interwencje w trakcie  
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

323 103 

Ogółem interwencji 717 466 251 

 

   W wyniku prowadzonych czynności nałożono łącznie 34 mandaty kredytowo – karne na 

sumę 3 500 zł, za następujące wykroczenia: 

   5 przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,  

   7 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,  

 18 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji,  

   1 za szkodnictwo leśne, polne  i ogrodowe, 

   2 przeciwko urządzeniom użytku publicznego, 

   1 ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt 

oraz zastosowano 94 pouczeń wobec sprawców różnych wykroczeń. 
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          W okresie od 1 stycznia do  31 grudnia 2015 roku funkcjonariusze Komendy Straży 

Miejskiej skierowali 68 wniosków do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich II Wydział 

Karny przeciwko sprawcom wykroczeń, w tym: 

63 - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, w tym: 

   54 - za wykroczenia popełnione w ruchu drogowym (fotoradar), 

     9 - pozostałe naruszenia,  

2 - wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu,  

2 - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia,  

1 - szkodnictwo leśne, polne  i ogrodowe, 

W  400  przypadkach odstąpiono od ukarania z powodu nie wykrycia sprawcy. 

 

      W przedstawionej poniżej  tabeli podano rodzaje oraz ilości interwencji podejmowanych 

przez funkcjonariuszy Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach na terenie gminy w okresie 

od 01.01.2015 do 31.12.2015 r. 

Lp. Szczegółowy opis interwencji 
Ogółem 

1.  Zagrożenie życia, próba samobójcza 4 

2.  Znęcanie sie nad osobą 1 

3.  Zgłoszenie braku nadzoru nad nieletnim 2 

4.  
Kontrola dzikich składowisk śmieci, pozostawienie śmieci w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym lub niezabranie śmieci przez firmę wywożącą odpady:   

70 

5.  Przepełnione lub uszkodzone kosze na śmieci:  32 

6.  Przepełnione lub uszkodzone kosze na odzież: PCK 22 

7.  Rozwieszone plakaty w miejscu do tego nieprzeznaczonym:  22 

8.  Brak nadzoru nad zwierzęciem lub złe traktowanie zwierząt:  61 

9.  Martwe lub ranne zwierzęta:  21 

10.  Spożywanie alkoholu lub podejrzenie spożywania alkoholu w miejscu publicznym:   10 

11.  Kontrola pod względem sprzedaży alkoholu w tym nieletnim 
4 

12.  Zaczepianie klientów sklepów przez osoby bezdomne, nietrzeźwe:  4 

13.  Przebywanie (spanie, leżenie) osób nietrzeźwych lub bezdomnych:  7 

14.  Zakłócanie spokoju 11 

15.  Kradzież artykułów spożywczych 3 

16.  Handel w miejscu niedozwolonym 1 

17.  Wykroczenia drogowe:  125 

18.  Błędne oznakowanie drogi, brak oznakowania lub uszkodzone znaki:  40 

19.  Uszkodzona nawierzchnia dróg:  5 

20.  Nieodśnieżona droga:  2 

21.  Uszkodzone studzienki lub pokrywy: 8 
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22.  Zanieczyszczenie dróg, chodników:  18 

23.  Porzucony pojazd  2 

24.  Palenie papierosów w miejscu do tego nieprzeznaczonym:  1 

25.  Spalanie odpadów:  33 

26.  Wysokie trawy, krzewy, drzewa zagrażające bezpieczeństwu:  47 

27.  Niedziałające, uszkodzone urządzenia użyteczności publicznej:  23 

28.  Bałagan na terenie posesji: 11 

29.  Niszczenie zieleni: 12 

30.  Uszkodzenie wału  1 

31.  Zabezpieczenie niewypałów:  1 

32.  Niszczenie mienia 2 

33.  Znalezienie rzeczy 3 

34.  Zaniedbane przystanki PKS 1 

35.  
Inne: brak wody, podłączenie deszczówki  na ulicę, złamane gałęzie na drodze, 
pozostawiony obornik, zajęcie pasa drogi, składowanie rzeczy, itp. 

107 

Łącznie podjętych interwencji:    717 

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

W Komendzie Straży Miejskiej w Krapkowicach od  1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 

roku zatrudnionych było pięciu funkcjonariuszy. Jeden z funkcjonariuszy od września 2015 r. 

przebywa na długoterminowym chorobowym, ponadto zgodnie z Ustawą o Strażach 

Gminnych (Miejskich) został zawieszony w obowiązkach służbowych w związku 

z postawieniem zarzutów z art. 231 §1 KK przez Prokuraturę Rejonową w Strzelcach 

Opolskich. 

W okresie od stycznia do połowy maja Straż Miejska pracowała na pierwszą zmianę, co 

było spowodowane przebywaniem jednego z strażników na chorobowym oraz udziałem 

drugiego w szkoleniu podstawowym. 

 Od 19 maja 2015 roku  Komenda Straży Miejskiej w Krapkowicach wróciła do systemu 

pracy  na dwie zmiany: 

I – od 7:00 do 15:00 

II – od 14:00 do 22:00 

W styczniu na pisemną prośbę dyrektora Krapkowickiego Domu Kultury zabezpieczano 

,,XXIII Finał Orkiestry Świątecznej Pomocy” oraz eskortowano zebrane pieniądze do Banku. 

Realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Krapkowice, funkcjonariusze Komendy Straży Miejskiej wspólnie 

z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice na pisemny wniosek prezesa Spółki 

Wodociągi i Kanalizacja Sp. z.o.o w Krapkowicach, skontrolowano posesje prywatne pod 
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kątem przyłączy do kanalizacji sanitarnej oraz częstotliwości wywozu ścieków 

kanalizacyjnych z posesji. W sumie skontrolowano 263 nieruchomości.  

W 2015 roku strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę 50 podmiotów na terenie miasta 

pod względem realizacji obowiązku deratyzacji.  

Przez cały rok 2015 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 lata 2011 – 2014. W dniu 

07.05.2015 wydała sporządzoną dokumentację, a 17 października 2015r. dokumentacja 

została zwrócona do Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach przez funkcjonariuszy 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Funkcjonariusze Komendy Straży Miejskiej 

zakończyli prace przy porządkowaniu spraw objętych fotoradarem,  jednakże w dalszym 

ciągu prowadzone są prace przy rejestrowaniu spraw w Rejestrach Spraw o Wykroczenia 

oraz toczą się postępowania prowadzone przez II Wydział Karny Sądu Rejonowego 

w Strzelcach Opolskich.  

 

W roku 2015 funkcjonariusze brali udział: 

 w szkoleniu na temat ,,Odpowiedniego postępowania wobec osoby chorej na cukrzycę 

będącej w stanie ostrych powikłań; 

 w kursie na kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne; 

 w szkoleniu komendantów w związku z zmianami w Kodeksie Postępowania Spraw 

o Wykroczenia oraz Kodeksie Wykroczeń; 

 w spotkaniu prowadzonym przez Komendę Powiatową Policji w  Krapkowicach odnośnie 

zagrożenia terrorystycznego i omówienie sposobu postępowania   w tych sytuacjach; 

 w  szkolenie w zakresie podnoszenia efektywności procesów zarzadzania w JTS; 

 badaniach potrzebnych do wykonywania pracy na wysokościach. 

 

Dodatkowo Straż Miejska pełniła służby podczas zabezpieczania uroczystości 

państwowych, kościelnych, sportowych, rekreacyjnych i charytatywnych: 

 zabezpieczenie XXXIII Biegu Krapkowickiego, 

 zabezpieczenie Biegu Sztafetowego Zakładów Pracy,  

 zabezpieczenie terenu Rynku w związku z obchodami święta Konstytucji 3 Maja, 

 zabezpieczenie lokali wyborczych w związku z Wyborami Prezydenckimi oraz 

dostarczenie wyników głosowania do Komisji Wyborczej w Opolu (dwie tury),  

 zabezpieczali teren wokół Cmentarza Komunalnego przy ul. Mickiewicza w związku 

z uroczystościami przed pogrzebowymi Wiktorii Cichockiej,  

 zabezpieczenie rejonu ul. Kościelnej oraz ul. Zamkowej w Krapkowicach podczas 

Ceremonii Mszy Eksportacyjnej ks. proboszcza Edgara Locha oraz zabezpieczano 

rejon Rynku w związku z uroczystościami pogrzebowymi, 
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 zabezpieczenie bezpieczeństwa uczestnikom imprez charytatywnych 

organizowanych przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, 

 zabezpieczenie przemarszu korowodu z okazji Dożynek Gminnych, 

 zabezpieczenie imprezy rekreacyjnej na terenie Rynku Garbusy, 

 zabezpieczenie rejonu wokół Cmentarza przy ulicy Mickiewicza w związku z Świętem 

Zmarłych,  

 zabezpieczenie przemarszu korowodu wokół rynku oraz terenu przy Pomniku Ofiar 

Wojen i Przemocy  podczas obchodów uroczystości z okazji Rocznicy odzyskania 

przez Polskę Niepodległości, 

 zabezpieczenie rejonu Rynku w związku z organizacją Jarmarku 

Bożonarodzeniowego, 

 Udział w akcji „Bezpieczna droga do szkoły”. 

 

Zgodnie z otrzymanym pismem z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu skontrolowano  teren 

akwenów wodnych na terenie gminy pod względem bezpieczeństwa osób kąpiących. 

Podczas kontroli wystosowano do zarządców pisma odnośnie właściwego oznakowania tych 

miejsc.  

 

Komendant Straży Miejskiej udzielał odpowiedzi na pytania zawarte w dwóch 

ankietach prowadzonych przez GUS w Warszawie oddział we Wrocławiu dotyczących: 

  monitoringu miejskiego, 

  bezpieczeństwa publicznego mieszkańców, 

  udział w debacie społecznej na temat: Czy piesi musza ginąć na naszych drogach, 

  udział w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego przy 

Starostwie  Powiatowym w Krapkowicach, 

  udział w debacie „Nowe zagrożenia Dopalacze jako narkotyk”. 

Ponadto w roku 2015: 

- sporządzano informację dotyczącą liczby otrzymanych i wykorzystanych 

bloczków mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych grzywien za 

poszczególne miesiące  do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu; 

- sporządzano informacje bieżące dla radnych na Komisji Spraw Społecznych 

z działalności komendy straży miejskiej; 

- udzielano odpowiedzi na wnioski radnych; 

- brano udział w posiedzeniach Komisji Spraw Społecznych oraz w Sesjach Rady 

Miejskiej; 

- Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w posiedzeniach Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku; 
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- sporządzono sprawozdanie z Ewidencji Etatów oraz Wyników Działań Straży 

Miejskiej w Krapkowicach za rok 2015 dla Komendanta Wojewódzkiego Policji  

w Opolu oraz do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu; 

- sporządzano informację dla Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu 

odnośnie współpracy z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach za  rok 

2015; 

- brano udział w rozprawach sądowych w charakterze oskarżyciela publicznego 

oraz świadków. 

 

    W 2015 roku funkcjonariusze Komendy Straży Miejskiej  68 razy konwojowali dostarczenie 

dokumentów do Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, a w 9 przypadkach udzielali asysty 

pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice i w 1 przypadku Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz 13 razy wykonywali czynności zlecone przez inne straże miejskie (gminne). 

Ponadto strażnicy miejscy na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Wydział 

Spraw Obywatelskich w 22 przypadkach ustalała miejsca pobytu wskazanych osób.  

           W okresie zimowym w czasie mrozów strażnicy miejscy kontrolowali miejsca 

przebywania osób bezdomnych informując o możliwości pobytu w noclegowniach oraz 

częstowali gorąca herbatą. 

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 wykroczeń 

oraz przestępstw popełnionych w miejscach zainstalowania kamer. 

 

 W czasie pełnienia służby Straż Miejska podejmowała również inne działania 

dotyczące: 

- umieszczania numerów na budynkach, 

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

prowadzone były działania odnośnie rozwoju monitoringu na terenie miasta.  
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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 2015 roku  przeprowadzono 9 wspólnych służb 

z policją. W 6 przypadkach zgrano i przekazano Policji nagrania z monitoringu w związku 

z prowadzonymi przez nich czynnościami wyjaśniającymi. 

Straż Miejska na bieżąco interweniowała na interwencje zgłaszane przez mieszkańców 

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

przez obywateli, co wskazuje, że nasza praca jest potrzebna i dobrze działamy na rzecz 

naszej wspólnoty.   

W nawiązaniu do wniosku Komisji Spraw Społecznych z dnia 23.02.2016r.  

przedstawiam Sprawozdanie finansowe z realizacji Budżetu Komendy Straży Miejskiej w 

Krapkowicach za 2015 rok. 

 

Ogółem wydatkowano ................................................ 295 735, 61 

Z czego na: 

 zakup umundurowania ...................................................  3 228,75 

 wynagrodzenie osobowe pracowników ....................   210 247,04 

 dodatkowe wynagrodzenie roczne ............................... 14 999,66 

 składki na ubezpieczenia społeczne ............................ 38 849,73 

 składki na fundusz pracy ................................................ 5 645,64 

 zakup materiałów i wyposażenia ...................................  6 817,49 

 zakup usług remontowych ..................................................... 0,00 

 różne opłaty i składki ...................................................... 1 894,30       

 odpis na zakładowy fundusz socjalny ............................. 5 349,32 

 koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego ........... 53,68 

 szkolenie pracowników ................................................... 8 650,00 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Burmistrz Andrzej Kasiura 

2. Biuro Rady Miejskiej Krapkowice 

3. a/a 

 

Sporządził: Komendant SM. w Krapkowicach Zdzisław Tupko 

tel. kontaktowy (77 4466843) 

 

 

 
                                      Gmina Krapkowice                                                    TEL: (+48) 77/ 44 66 800 

                                      ul. 3 Maja 17                                                              FAX: (+48) 77/ 44 66 888                      

                                      47-303 Krapkowice                                                    e-mail: umig@krapkowice.pl 
                                      REGON: 531413099                                                  www.krapkowice.pl  

                                      NIP: 199-00-12-987 


