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SM.0643.27.2016 

 

Biuro Rady Miejskiej 

ul. 3 Maja 17 

47-303 Krapkowice 

 

Sprawozdanie z działalności 

Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach 

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.  

 

W 2016 roku realizując zadania przewidywane ustawą o strażach gminnych 

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

w Krapkowicach podjęli ogółem 1136 interwencji, z czego: 

Na terenie miejskim: 1058 

Na terenie wiejskim:    78 

interwencje zgłaszane przez mieszkańców gminy Krapkowice:  573 

interwencje zauważone przez funkcjonariuszy podczas prowadzonych patroli:  563 
 

W wyniku prowadzonych czynności nałożono ogółem:  

Mandaty kredytowo karne:     100  

Na kwotę:  7 800 zł 

za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwo  i porządek w komunikacji, art.84-103 KW 41 

za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, art. 143-145 KW 25 

za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, art. 49-64 KW 13 

za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, art. 72-82a KW   9 

za wykroczenia przeciwko art. 10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku   8 

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

za wykroczenia art.431 Ustawy o wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

  1 

Pouczenia: 191 
 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku funkcjonariusze straży miejskiej 

prowadzili czynności wyjaśniające w 72 sprawach wobec osób, których istniało uzasadnione 

podejrzenie, że są one sprawcami wykroczeń. W wyniku tych działań skierowano  
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12 wniosków do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich II Wydział Karny przeciwko 

sprawcom wykroczeń, w tym: 

za wykroczenie popełnione w ruchu drogowym,    3 

za wykroczenie przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, 2 

za wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, 2 

za wykroczenie przeciwko szkody leśne, polne, 2 

za wykroczenie art.10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 2 

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

 

Podczas tych działań strażnicy miejscy ukarali 41 sprawców wykroczeń MKK z czego: 

6 sprawców zostało ukaranych przez Sad Rejonowy w Strzelcach Opolskich, 

4 sprawy czekają na rozstrzygnięcie przed Sądem Rejonowym w Strzelcach Opolskich, 

4 dalej prowadzone są czynności wyjaśniające w sprawach, 

9 przypadkach odstąpiono od ukarania z powodu nie wykrycia sprawcy, 

6 przypadkach pouczono sprawców wykroczeń, 

2 odstąpiono od ukarania z powodu braku znamion wykroczenia. 

 

Interwencje podejmowane przez Straż Miejską – zestawienie szczegółowe: 

Lp. Szczegółowy opis działań/interwencji 
Liczba 
spraw: 

1. wykroczenia drogowe,  222 

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

78 

3. uszkodzony znaki drogowe, brak oznakowania drogi 78 

4. wysokie trawy, żywopłot, złamane drzewa, gałęzie,  72 

5. brak nadzoru nad zwierzęciem lub złe traktowanie zwierząt,  68 

6. martwe lub ranne zwierzęta, 63 

7. przepełnione lub uszkodzone kosze na śmieci,  62 

8. przepełnione lub uszkodzone kosze na odzież PCK,  52 

9. spalanie odpadów, 51 

10. niszczenie zieleni, 49 

11. zabrudzone zarośnięte drogi, chodniki, 41 

12. uszkodzony chodnik, droga, krawężniki, 38 

13. rozwieszone plakaty w miejscu do tego nieprzeznaczonym, 28 

14. oświetlenie niedziałające, 25 

15. handel w miejscu niedozwolonym oraz bez zezwoleń, 15 

16. konflikty sąsiedzkie, 15 

17. uszkodzone studzienki lub pokrywy,  15 

18. osoby po spożyciu alkoholu leżące  w obrębię chodnika, drogi, 13 
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19. podejrzenie lub spożywanie alkoholu w miejscu publicznym  11 

20. nieodśnieżona droga, chodnik,  10 

21. uszkodzony przystanek, ławki, 8 

22. kontrola przebywania osób bezdomnych, 8 

23. brak  kontenera, kosza na śmieci  7 

24. szczekający pies, kontrola trzymania warunków psa 7 

25. zaczepianie klientów sklepów przez osoby bezdomne, pijane,  6 

26. uporządkowanie terenu, 6 

27. niszczenie mienia, 5 

28. uszkodzone barierki, płotu, 5 

29. dzikie zwierzęta waż, bezpański pies, zaginięcie psa 5 

30. gruz pozostawiony, brak szamba, 5 

31. niedziałająca sygnalizacja świetlna, 5 

32. zabrudzona posesja przez kota i konia, psa 4 

33. udzielenie pomocy przy uruchomieniu auta 4 

34. uporządkowanie liści wzdłuż ogrodzenia, 3 

35. zamontowanie poręczy przy wejściach do lokali użytku publicznego Rynek 3 

36. przewrócony baner reklamowy, 3 

37. mycie pojazdu nie zgodnie z przepisami, 2 

38. niesprawne urządzenia do zabawy, 2 

39. palenie papierosów w miejscu do tego nieprzeznaczonym,  2 

40. uszkodzone tabliczki, 2 

41. zakłócanie porządku publicznego, 2 

42. znaleziony identyfikator, znaleziona karta pojazdu 2 

43. pszczoły, szerszenie  na drzewie, 4 

44. odpadający tynk z elewacji, nieporządek na budowie 2 

45. nieszczelny komin, dziury w płocie, 2 

46. odnaleziony rower, klimatyzator głośny 2 

47. 

Inne: Dziecko bez nadzoru  na drodze, niszczenie mienia, donice 
pozostawione na ulicy Drzymały, oderwana osłona z blachy na budynku, 
mężczyzna grożący kobiecie, pies  przetrzymywany w kojcu, używanie 
sygnałów dźwiękowych, nieletni biegający po murach obronnych, 
nieprzyjemny zapach, brak biletu parkingowego, prace drogowe bez 
zezwoleń, podłączenie do deszczówki, nieporządek na posesji i szczury, 
nieobyczajny wybryk, pijany mężczyzna w rzece, zatrzymanie 
poszukiwanego, kradzież maszyn do gier, przymarznięty do lodu łabędź, 
kaczka  z dziobem owiniętym żyłką, zabezpieczenie niewypałów, zalane 
mieszkanie, chłopak biegający z wiatrówką, zaśmiecona klatka schodowa, 
niesprawny parkomat, brak biletu parkingowego, składowanie eternitu, 
porządek wokół kiosku ruchu. 

27 

Łącznie podjętych interwencji:  1136 
Asysty, ustalenia, zabezpieczenia oraz wspólne kontrole.   101 

Ogółem podjęte działania: 1237 
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Ilość interwencji podejmowanych przez poszczególne zmiany: 

interwencje własne 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

Razem 

242 285 527 

interwencje zgłaszane 
przez mieszkańców 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

 

330 278            609 

Ogółem interwencji 572 564          1136 

 

Miejsca oraz  ilość odbytych patroli pieszych: 

Patrol 
pieszy 

podczas 
I zmiana 

Patrol pieszy 
podczas 

II zamiana 

Ogółem 
ilość patroli 
pieszych 

Miejsca patrolowane 
 

55 66       105 ul. Rynek oraz przyległe, 

40 53 93 ul. Damrota, Plac Zabaw, 

15 57 72 ul. Leśna, Czakan, 

30 29 59 ul. Staszica, Plac Zabaw, 

15 24 39 ul. Księdza Duszy, Plac zabaw, 

14 24 38 Osiedle 30-lecia teren przyległy, 

11          20 31 ul. Kilińskiego, lasek, 

10          12 22 ul. Parkowa – Park, 

  3   9 12 Osiedle 1000-lecia, 

  2   6   8 Działki ogrodowe ul. Kwiatowa, 

  2   6   8 ul. Mickiewicza, 

  2   5   7 ul. Jagiellońska, teren wokół szkoły nr 1, 

  3   3   6 ul. Górna ,Cegielniana oraz teren Szkoły nr 4, 

  3   3   6 Działki ogrodowe ul. Pocztowa, 

 -   2   2 ul. Piastowska, 

 -   2   2 ul. Działkowa, 

 1   1   2 ul. Żeromskiego, 

-   2   2 Osiedle Sady, 

-   1   1 ul. Opolska, 

-   1   1 ul. Prudnicka, Magnolia, 

-   1   1 ul. Eichendorfa. 

    202        326       528 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

 

W 2016 roku w Komendzie Straży Miejskiej w Krapkowicach zatrudnionych było pięciu  

funkcjonariuszy. Praca odbywała się w systemie dwuzmianowym od poniedziałku do piątku 

w godzinach od 7.00 do 22.00. W miarę potrzeb strażnicy pracowali również w soboty 

i niedziele, zabezpieczając różnego rodzaju imprezy. 

Komenda Straży Miejskiej w Krapkowicach kontynuowała współpracę z poprzednich lat 

z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach w szczególności z rewirem dzielnicowych. 

Współpraca Straży Miejskiej w Krapkowicach i policji polegała na wymianie informacji 

dotyczących stanu porządku publicznego i zagrożenia bezpieczeństwa osób oraz kradzieży 

i dewastacji mienia na terenie Gminy Krapkowice. 

Raz na kwartał odbywały się spotkania z kierownikiem plutonu prewencyjnego, 

podczas których omawiano problemy związane z bezpieczeństwem mieszkańców Gminy 

Krapkowice. Wraz z kierownikiem dzielnicowych, w miarę możliwości etatowych, planowane 

były wspólne służby dzielnicowych ze strażnikami. W szczególności dotyczy to służb 

podczas drugiej zmiany. 

Komendant Straży Miejskiej, wspólnie z kierownikiem prewencji oraz kierownikiem 

dzielnicowych, spotykali również się w celu analizowaniu zagrożeń oraz planowania działań 

zmierzających do zapewnienia odpowiedniego stanu bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. Ustalali zakres współpracy polegający na: 

1) bieżącej wymianie informacji o naruszeniu porządku publicznego i zagrożenia 

bezpieczeństwa osób oraz kradzieży i dewastacji mienia; 

2) uzgodnień w zakresie wspólnie realizowanych zadań oraz współpracy z organizatorami 

imprez i zgromadzeń publicznych; 

3) udzielaniu Straży Miejskiej pomocy prawnej. 

 W 2016 roku Komenda Powiatowa Policji w Krapkowicach oraz Straż Miejska 

w Krapkowicach realizowały przedsięwzięcia zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na 

terenie gminy Krapkowice, do których należy zaliczyć: 

  Wspólne służby –  29 razy podczas drugiej zmiany, 

  Szkolenie w związku z zabezpieczeniem „Światowych Dni Młodzieży”, 

  Spotkanie edukacyjno-profilaktyczne w Publicznej  Szkole Podstawowej nr 1 w ramach 

akcji: „Bezpieczne wakacje” i „Bezpieczna droga do szkoły” 

  Udział w posiedzeniu Wspólnoty Mieszkaniowej „Dwójka” w Krapkowicach.  

Wspólnie zabezpieczano imprezy i zgromadzenia publiczne. Współdziałano 

z organizatorami dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestnikom. Zabezpieczenia 

dotyczyły 10 następujących okoliczności: 

tel:(+48)
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1) 24 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dostarczenie zebranych pieniędzy 

do Banku; 

2) Bieg Krapkowicki; 

3) Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja; 

4) Przemarszu gminnego Korowodu Dożynkowego; 

5) Światowych Dni Młodzieży; 

6) Festyn na Marinie; 

7) Przemarsz uczestników III Wojewódzkich zawodów „Nording Walking”; 

8) Zabezpieczenie przejść dla pieszych w związku z akcją „Bezpieczna droga do 

Szkoły”; 

9) Zabezpieczenia przejścia dla pieszych oraz przemarszu młodzieży w związku 

z obchodami 35-lecia Zespołu Szkół Sportowych w Krapkowicach; 

10)  Zabezpieczenia terenu wokół cmentarza w dniem Wszystkich Świętych; 

11)  Zabezpieczenie obchodów w związku z rocznicą odzyskania przez Polskę 

Niepodległości. 

W 5 przypadkach zgrano i przekazano Policji nagrania z monitoringu w związku 

z prowadzonymi przez nich czynnościami wyjaśniającymi.  

Strażnicy uczestniczyli w szkoleniu prowadzonym przez Komendę Powiatową Policji 

w Krapkowicach: 

   Szkolenie w związku z zabezpieczeniem „Światowych Dni Młodzieży”. 

 Zapoznanie z zagrożeniami terrorystycznymi i omówienie sposobu postępowania 

w różnych sytuacjach. 

W okresie zimowym zarówno na początku 2016 roku jak również pod jego zakończenie 

patrolowano miejsca przebywania osób bezdomnych, a w razie potrzeby udzielano 

stosownej do sytuacji pomocy. 

Strażnicy miejscy dokonywali patroli pieszych na terenie naszego miasta, zwracając 

uwagę na wszelkiego rodzaju problemy dotyczące naszych mieszkańców. Patrolowane 

miejsca oraz ich ilość została przedstawiona w tabeli dotyczącej patroli pieszych. 

           W związku z oczekiwaniami mieszkańców naszej gminy, na wniosek Burmistrza 

Krapkowice, w kwietniu zakupiono dwa rowery. W 2016 roku poza patrolami 

zmotoryzowanymi oraz pieszymi strażnicy miejscy patrolowali  miasto również na rowerach.  

 Na przełomie lipca i sierpnia w drodze przetargu sprzedano niesprawny pojazd 

straży miejskiej Daewoo-Lanos. 

Pomimo obowiązków związanych z bieżąca działalnością strażnicy miejscy 

zakończyli uzupełnianie dokumentacji dotyczących spraw z fotoradaru.  
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W okresie od lutego do lipca 2016 r. zostały przygotowane oraz zdane do Archiwum 

zakładowego dokumenty dotyczące Straży Miejskiej. 

Komendant Straży Miejskiej raz w miesiącu sporządzał informację dotyczącą 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 na Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów. 

Ponadto Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa 

i  Porządku Publicznego przy Starostwie  Powiatowym w Krapkowicach. 

W ciągu całego 2016 roku strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę 107 podmiotów na 

terenie miasta pod względem realizacji obowiązku deratyzacji. Podczas tych kontroli 

stwierdzono w 5 przypadkach niezastosowanie się do Uchwały Rady Miasta, w związku 

z czym nakazano przeprowadzenie deratyzacji, co zostało zrealizowane.  

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 87 nieruchomości. Ponadto wraz 

z Wodociągami oraz Urzędem Miasta i Gminy w Krapkowicach Wydział Gospodarki 

Gruntami i Ochrony Środowiska przeprowadzono kontrolę dotyczącą szczelności instalacji 

deszczowej. Skontrolowano ulicę Józefa oraz Kozielską w Żywocicach.  

W 27 przypadkach  dokonano ustaleń dla Wydziału Spraw Obywatelskich. 

Na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach konwojowano  dokumenty 65 

razy. Udzielano 29 razy asysty, z czego: 

 22  przy czynnościach pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  

   2  funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, 

   2  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach, 

   1  Ośrodek Pomocy Społecznej w Krapkowicach, 

   1  pracownikom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Krapkowicach, 

   1  pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Krapkowicach, 

   1 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 

Komendant Straży Miejskiej oraz wyznaczeni pracownicy współpracowali i 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 
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 Wspólnoty Mieszkaniowe 

 Starostwo Powiatowe w Krapkowicach.  

 Państwowa Straż Pożarna w Krapkowicach 

 Sanepid Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Krapkowicach, 

 Przedstawiciele ogrodów działkowych 

 

W związku z licznymi przypadkami podrzucania odpadów komunalnych w na terenie 

/MSZOK/- Miejski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zamontowano kamerę 

fotopulapka, która stale jest przeglądana przez strażników, a z materiału, który pozwolił na 

ustalenie sprawcy wykroczeń wyciągane były konsekwencje prawne.  

W 2016 roku w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach prowadzone są działania 

odnośnie rozwoju monitoringu na terenie miasta. Wspólnie z burmistrzem, przewodniczącym 

Rady miejskiej,  a także wyznaczonymi radnymi, prowadzone były rozmowy odnośnie 

usytuowania nowych punktów do obserwacji na terenie miasta Krapkowice. 

         W ostatnim kwartale 2016 roku, na stronie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, 

w zakładce „Straż Miejska”, zaczęto umieszczać informacje związane z działalnością Straży 

Miejskiej. W miarę upływu czasu chcemy rozszerzać przekazywane informacje oraz 

schematy postępowania w różnych wypadkach. 

Funkcjonariusze Straży Miejskiej na bieżąco interweniowali na skargi zgłaszane przez 

mieszkańców gminy Krapkowice. W miarę upływu czasu pojawiają się nowe problemy 

związanie z funkcjonowaniem społeczności lokalnej. Pomimo to staramy się pomagać w 

rozwiązywaniu tych problemów. 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.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 
1. Burmistrz Krapkowic Andrzej Kasiura 

2. Adresat  

3. a/a 

 

 

 

tel:(+48)

