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Krapkowice, 12.09.2016 r. 

 

 

SM.0643.16.2016 

 

 

Sprawozdanie z działalności 

Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach 

za okres od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r. 

 

W pierwszym półroczu 2016 roku realizując zadania przewidywane ustawą o strażach 

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

Miejskiej w Krapkowicach podjęli ogółem 645 interwencji, z czego: 

interwencje zgłaszane przez mieszkańców gminy Krapkowice 295 

interwencje zauważone przez funkcjonariuszy podczas prowadzonych patroli 293 

to interwencje polegające na udzieleniu asyst, ustaleń oraz wspólnych kontroli 57 
 

W wyniku prowadzonych czynności nałożono ogółem: 

mandaty karne 42 

 

za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu., art. 49-64 KW 7 

za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, art. 72-82a KW 3 

za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwo  i porządek w komunikacji, art.84-103 KW 14 

za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego., art. 143-145 KW 11 

za wykroczenia przeciwko art. 10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 4 

za wykroczenia przeciwko art. 174, 175, 177, 188 i 191 ustawy o odpadach 3 

pouczenia wobec sprawców wykroczeń 68 
 

W okresie od 1 stycznia do  30 czerwca 2016 roku Straż Miejska skierowała  

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

sprawcom wykroczeń, w tym: 

•  1  za wykroczenie popełnione w ruchu drogowym,    

•  2  za wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 

•  1  za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 
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•  1  za wykroczenie przeciwko szkody leśne, polne, 

•  1  art. 10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku i art. 191 ustawy o odpadach,   

•  3  przypadkach odstąpiono od ukarania z powodu nie wykrycia sprawcy. 

 

Interwencje podejmowane przez Straż Miejską – zestawienie szczegółowe: 

Lp. Szczegółowy opis działań/interwencji 
Liczba 
spraw: 

1. wykroczenia drogowe,  74 

2. 
dzikie składowiska śmieci, pozostawienie śmieci w miejscu do tego 
nieprzeznaczonym lub niezabranie śmieci przez firmę wywożącą odpady,  

52 

3. przepełnione lub uszkodzone kosze na śmieci,  48 

4. uszkodzony znaki drogowe, 44 

5. brak nadzoru nad zwierzęciem lub złe traktowanie zwierząt,  42 

6. 
wysokie trawy, krzewy, żywopłot, złamane drzewa, gałęzie zagrażające 
bezpieczeństwu,  

41 

7. spalanie odpadów, 31 

8. martwe lub ranne zwierzęta, 30 

9. uszkodzony chodnik, droga,  24 

10. niszczenie zieleni, 23 

11. przepełnione lub uszkodzone kosze na odzież PCK,  22 

12. rozwieszone plakaty w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 16 

13. oświetlenie niedziałające, 14 

14. zabrudzenie drogi,  10 

15. uszkodzone studzienki lub pokrywy,  10 

16. handel w miejscu niedozwolonym oraz bez zezwoleń, 9 

17. nieodśnieżona droga, chodnik,  7 

18. uszkodzony przystanek, ławki, 7 

19. konflikty sąsiedzkie, 7 

20. pijany  na drodze, 5 

21. 
spożywanie alkoholu lub podejrzenie spożywania alkoholu w miejscu 
publicznym,   

4 

22. niszczenie mienia, 4 

23. błędne oznakowanie drogi, brak oznakowania lub uszkodzone znaki, 3 

24. zaczepianie klientów sklepów przez osoby bezdomne, pijane,  3 

25. niesprawny par komat, eternit, woda, 3 

26. uszkodzone barierki, płotu, 3 

27. brak  kontenera, 3 

28. palenie papierosów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,  2 

29. uszkodzone tabliczki, 2 

30. zakłócanie porządku publicznego, 2 

31. nieszczelny komin, dziury w płocie, 2 

32. niedziałająca sygnalizacja świetlna, 2 

33. mycie pojazdu, 2 

34. niesprawne urządzenia do zabawy, 2 

35. przewrócony baner reklamowy, 2 

36. poszukiwany zatrzymany, 1 

37. kradzież maszyn do gier, 1 

38. udzielenie pomocy, 1 

39. przymarznięty łabędź, 1 

40. bezdomni miejsca, 1 

41. zabezpieczenie niewypałów, 1 
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42. zalane mieszkanie, 1 

43. uszkodzony baner reklamowy, 1 

44. pijany mężczyzna w rzece, 1 

45. wyrwane osłony na drzewa, 1 

46. uporządkowanie terenu, 1 

47. liście wzdłuż ogrodzenia, 1 

48. nieporządek na posesji i szczury, 1 

49. podłączenie do deszczówki, 1 

50. prace drogowe bez zezwoleń, 1 

51. znaleziony identyfikator, 1 

52. brak paragonu parkingowego, 1 

53. nieprzyjemny zapach, 1 

54. zabezpieczenie terenu,  1 

55. nieletni biegającego murach obronnych, 1 

56. pszczoły na drzewie, 1 

57. odpadający tynk z elewacji, 1 

58. używanie sygnałów dźwiękowych,  1 

Razem: 588 

59. asysty, ustalenia, kontrole, zabezpieczenia. 57 

Łącznie podjętych interwencji: 645 

 

Ilość interwencji podejmowanych przez poszczególne zmiany: 

interwencje własne 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

Razem 

108 149 257 

interwencje zgłaszane 
przez mieszkańców 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

 

187 144 331 

Ogółem interwencji 295 293 588 

 

Miejsca oraz  ilość odbytych patroli pieszych: 

Patrol 
pieszy 

podczas 
I zmiana 

Patrol pieszy 
podczas 

II zamiana 

Ogółem 
ilość patroli 
pieszych 

Miejsca patrolowane 

19 20 39 ul. Rynek oraz przyległe 

10 27 37 ul. Leśna, Czakan 

  2   5   7 ul. Kilińskiego, lasek 

14 11 25 ul. Staszica, Plac Zabaw 

13 23 36 ul. Damrota, Plac Zabaw 

  3   5   8 ul. Parkowa – Park 

  3 -   3 ul. Górna ,Cegielniana oraz teren Szkoły nr4 

  2 -   2 ul. Jagiellońska, teren wokół szkoły nr 1 

  1 -   1 ul. Mickiewicza 

10 10 20 ul. Księdza Duszy, Plac zabaw 

   1   1 ul. Prudnicka,  Magnolia 

  7 10 17 Osiedle 30-lecia teren przyległy 

  1   3   4 Osiedle 1000-lecia 

85 115 200  
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

W Komendzie Straży Miejskiej w Krapkowicach do 31.05.2016 r. zatrudnionych było 

pięciu funkcjonariuszy, z czego w czynnej służbie tylko czterech. Z dniem 01 czerwca 2016 

roku jeden z strażników otrzymał  wypowiedzenie z pracy. Pomimo braków kadrowych praca 

odbywa się w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 

22.00. W miarę potrzeb strażnicy pracują również w soboty i niedziele zabezpieczając 

różnego rodzaju imprezy. 

Komenda Straży Miejskiej 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 2016 roku  

przeprowadzono 9 wspólnych służb z policją. Ponadto na pisemny wniosek Komendy 

Powiatowej Policji w Krapkowicach zabezpieczono oraz przekazano 1 nagranie 

z monitoringu w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi. Wspólnie 

z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach zabezpieczano imprezy lokalne. Strażnicy, 

wspólnie z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, aspirantem Piotrem 

Jagoda, brali udział w spotkaniu profilaktyczno-edukacyjnym z uczniami Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Krapkowicach w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje”. W spotkaniu tym 

wzięło udział prawie 300 uczniów z 19 klas. 

W okresie zimowym patrolowano miejsca przebywania osób bezdomnych, a w razie 

potrzeby udzielano stosownej do sytuacji pomocy. 

Zgodnie z prośbą mieszkańców, na wniosek radnego Józefa Brzozowskiego, 

strażnicy miejscy mają zadysponowane patrole piesze na terenie naszego miasta.  

W marcu strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę 50 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 Komendy 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 65 nieruchomości.  

Ponadto na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach konwojowano  

dokumenty 28 razy. Udzielano 20 razy asysty, z czego: 

 13 przy czynnościach pracowników Urzędu Miasta i gminy w Krapkowicach,  

 6 Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, 

 1 Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Krapkowice.  

W 13 przypadkach  dokonano ustaleń dla Wydziału Spraw Obywatelskich, a 4 razy 

podczas służby z policją.  



5 
 

W związku z oczekiwaniami mieszkańców naszej gminy, na wniosek Burmistrza 

Krapkowice, w kwietniu zakupiono dwa rowery. Obecnie poza patrolami zmotoryzowanymi 

oraz pieszymi strażnicy miejscy patrolują miasto również na rowerach.  

Funkcjonariusze Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach zabezpieczali 

następujące uroczystości państwowe oraz  imprezy sportowe:  

• ,,XXIV Finału Orkiestry Świątecznej Pomocy” oraz eskortowała dostarczenie zebranych 

pieniędzy do Banku, 

•  XXXIV Bieg Krapkowicki oraz Bieg Sztafetowy Zakładów Pracy, 

•  Festyn na Marinie, 

• Obchody Święta Konstytucji 3 Maja. 

Komendant straży miejskiej oraz wyznaczeni pracownicy współpracowali oraz brali 

udział w spotkaniach z przedstawicielami następujących podmiotów: 

• Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach 

• Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krapkowicach 

• Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Zjednoczenie” w Krapkowicach 

• Wspólnoty Mieszkaniowe 

• Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.  

• Państwowa Straż Pożarna w Krapkowicach 

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. Udzielano również odpowiedzi na wnioski 

radnych składane zarówno na Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów. 

Funkcjonariusze na bieżąco interweniowali na skargi zgłaszane przez mieszkańców 

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

nam przez mieszkańców, co wskazuje, że nasza praca jest potrzebna i dobrze działamy na 

rzecz naszej wspólnoty.   

Zainstalowany w Komendzie Straży Miejskiej monitoring (1kamera) pozwala na 

zaobserwowanie różnych zdarzeń, a w razie konieczności wyciągnięcia konsekwencji wobec 

sprawców wykroczeń oraz na udostępnienie policji nagrań w celu ustalenia sprawców 

wykroczeń lub przestępstw. Niestety parametry monitoringu nie są najlepsze, co wielokrotnie 

powoduje brak możliwości ustalenia sprawcy.   

W czasie pełnienia służb podejmowano również inne działania dotyczące: 

• 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 
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• kontroli ogródków działkowych pod względem przebywania bezdomnych 

• patrolowania terenów przy szkołach i przedszkolach. 

Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa 

i  Porządku Publicznego przy Starostwie  Powiatowym w Krapkowicach. 

Pomimo obowiązków związanych z bieżąca działalnością strażnicy miejscy nadal 

uzupełniali dokumentację z fotoradaru. Do września uzupełnianie dokumentacji powinno 

zostać ukończone. 

W pierwszym półroczu 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach 

prowadzone są działania odnośnie rozwoju monitoringu na terenie miasta.  

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1. Burmistrz Andrzej Kasiura 

2. Biuro Rady Miejskiej  Krapkowice 

              3.  a/a 

 

Sporządził: Komendant SM w Krapkowicach Zdzisław Tupko tel. kontaktowy ( 77 44 66 843) 

 

 

 

    


