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SM.0643.12.2017 

                                                                                                        

                                                                                                            Biuro Rady Miejskiej 

                  ul. 3 Maja 17 

                  47-303 Krapkowice 

 

Sprawozdanie z działalności 

Komendy Straży Miejskiej w Krapkowicach 

za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. 

 

W pierwszym półroczu 2017 roku realizując zadania przewidywane ustawą o strażach 

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

Miejskiej w Krapkowicach podjęli ogółem 524 interwencji, z czego: 

interwencje zgłaszane przez mieszkańców gminy Krapkowice 304 

interwencje zauważone przez funkcjonariuszy podczas prowadzonych patroli 220 

teren miejski: 484 

teren sołectwa:    40 

 

W wyniku prowadzonych czynności nałożono ogółem: 

Ogółem nałożone mandaty: 71 

art. 78 Ustawy o bateriach i akumulatorach,   1 

za wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, art. 49-64 KW,   2 

za wykroczenia przeciwko art. 174, 175, 177, 188 i 191 ustawy o odpadach,   4 

za wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, art. 143-145 KW,   6 

za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, art. 72-82a KW,   6 

za wykroczenia przeciwko art. 10 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,   7 

za wykroczenia przeciwko bezpieczeństwo  i porządek w komunikacji, art.84-103 KW. 45 

Ogółem nałożone Pouczenia art. 41 KW: 79 

tel:(+48)


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

 
 
                                                                                    

                                                                                          

                                                                                         
                                                                                                                        

Tel: (+48) 77/ 44 66 843 
Tel: (+48) 77/ 44 66 810 

Tel: (+48) 77/ 46 61 300 

www.krapkowice.pl         

Komenda  Straży  Miejskiej                                                    

ul. 3 Maja 17 
47-303 Krapkowice  

e-mail: strazmiejska@krapkowice.pl     

 

Interwencje podejmowane przez Straż Miejską – zestawienie szczegółowe: 

Lp. Szczegółowy opis działań/interwencji 
Liczba 
spraw: 

1. wykroczenia drogowe,     132  
2. spalanie odpadów,  53  
3. martwe lub ranne zwierzęta,      36  
4. uszkodzony znaki drogowe,  31 
5. brak nadzoru nad zwierzęciem lub złe traktowanie zwierząt,   30 
6. pozostawione odpady komunalne, w miejscu do tego nieprzeznaczonym,   25 
7. przepełnione lub uszkodzone kosze na odzież PCK,   22 

8. uszkodzony chodnik, droga,   20  

9. zabrudzenie drogi, jezdni, chodnik,  12 

10. niszczenie zieleni,  10 

11. oświetlenie niedziałające, uszkodzony lampy,  10 

12. wysokie trawy, krzewy, żywopłot, złamane drzewa, gałęzie,  10  

13. uszkodzone słupki TPSA,    9 

14. pijany  na drodze,    8 

15. odśnieżanie chodników, ulic,    8 

16. uszkodzone studzienki lub pokrywy,    7 

17. rozwieszone plakaty w miejscu do tego nieprzeznaczonym,    5 

18. przepełnione lub uszkodzone kosze na śmieci,     5 

19. zakłócanie porządku publicznego, szczekające psy,    4 

20. brak oznakowania,    4 

21. pomoc przy uruchamianiu pojazdu,    4 

22. konflikty sąsiedzkie,    3 

23. pijany mężczyzna w rzece,    3 

24. niedziałające  parkomaty,    3 

25. bałagan na posesji,    3 

26. agresywny podopieczny,    2 

27. bezdomne osoby,    2 

28. osoby chodzące po lodzie,    2 

29. 

Inne: znęcanie się nad zwierzętami, niszczenie wału, wyciek płynu z 
pojazdu, przeciwpowodziowego, zabranie pojazdów z parkingu, mycie 
auta niezgodnie z przepisami, itp. 

 51 

Razem interwencji: 524 

30. 
wystawiono wezwania kierowcom  parkujących swoje pojazdy niezgodnie 
z przepisami Ustawy Prawo Ruchu  Drogowego 

  84 

31. kontrole pod względem realizacji obowiązku deratyzacji,   54 

32. sporządzono oraz dostarczano do KPP Krapkowice  karty  PRD-5   44 

33. Przeprowadzone kontrole pod względem spalania odpadów   26 

34. 
działania polegające na udzielaniu asysty, zabezpieczenia imprez 
państwowych, sportowych 

  24 

35. montowano, rejestrowano oraz przeglądano kamery fotopułapki   23 

36. przegląd zapisu z monitoringu kamera ul. Drzymały   19 
37. konwojowanie dokumentów dla wydziału Spraw Obywatelskich do    18 
38. ustalenie miejsca pobytu pod adresem zameldowania   17 

Ogółem działania: 833 
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Ilość interwencji podejmowanych przez poszczególne zmiany: 

interwencje własne 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

Razem 

105 115 220 

interwencje zgłaszane 
przez mieszkańców 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

 

171 133 304 

Ogółem interwencji 276 248 524 

 

Miejsca oraz  ilość odbytych patroli pieszych:   

Patrol pieszy 
podczas 
I zmiana 

Patrol pieszy 
podczas 

II zamiana 

Ogółem ilość 
patroli 

pieszych 
Miejsca patrolowane 

47 56 103 ul. Rynek oraz przyległe, 
18 28   46 ul. Damrota, Plac Zabaw, 
  9   9   18 ul. Leśna, Czakan, 
  7   9   16 ul. Księdza Duszy, Plac zabaw, 
  7   6   13 ul. Działkowa, 
  1 10   11 ul. Kilińskiego, lasek, 
  7   4   11 ul. Osiedle 30-lecia teren przyległy, 
  6   4   10 Akweny wodne, 
  4   5     9 ul. Staszica, Plac Zabaw, 
  6   2     8 ul. 3 Maja, 
  3   5     8 ul. Osiedle 1000-lecia, 
  2   4     6 ul. Jagiellońska, teren wokół szkoły nr 1, 
  3   3     6 ul. Księdza koziołka, 
 -   2     2 ul. Osiedle Sady, 
 -   1     1 ul. Szkolna, 
 -   1     1 ul. Pocztowa, 
  1  -     1 ul. Parkowa – Park, 
  1  -     1 ul. Mickiewicza, 
  1  -     1 ul. Chrobrego 
123 149 272  

 

 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

W Komendzie Straży Miejskiej w Krapkowicach do 01.01.2017 r. do 31.06.2017 roku 

liczba etatów wynosiła pięć osób. W dniu 27.01.2017 roku jeden ze strażników złożył 

wypowiedzenie z pracy z powodów osobistych. W związku z tym od 13.02.2017r. w straży 

miejskiej pracowało czterech strażników. W tym samym dniu został złożony wniosek do 

Burmistrza Krapkowic o ogłoszenie konkursu w celu uzupełnienia wolnego etatu. Mimo 

ogłoszenia konkursu nie zgłosił się żaden kandydat do pracy w straży miejskiej.  
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Pomimo braku chętnych 1 kwietnia został zatrudniony funkcjonariusz ze Straży 

Miejskiej w Opolu, na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Krapkowice 

a Komendantem Straży Miejskiej w Opolu. 

  Niezależnie od braków kadrowych 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. Funkcjonariusze 

Straży Miejskiej w Krapkowicach zabezpieczali: 

 25 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy  w Krapkowickim Domu Kultury, jak 

również eskortowali dostarczenie zebranych  pieniędzy do Banku.   

 Zabezpieczenie ul. 3 Maja, w związku z przemarszem „Drogi Krzyżowej”. 

 Zabezpieczenie XXXV „Biegu Krapkowickiego” oraz Sztafetowego Biegu  

„Zakładów Pracy”. 

 Zabezpieczenie obchodów 226 rocznicy Uchwalenia  Konstytucji 3 Maja.  

 Zabezpieczenie przemarszu uczestników Korowodu, w związku z obchodami 40-lecia 

Zespołu Szkół Specjalnych w Krapkowicach. 

 Zabezpieczenie rejonu wokół Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, w związku z 

uroczystością otwarcia nowego boiska szkolnego. 

 Zabezpieczenie obchodów Wojewódzkiego Święta Policji w Krapkowicach. 

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 2017 roku  

przeprowadzono 26 wspólnych służb z policją, w tym funkcjonariusze straży miejskiej 

uczestniczyli w akcji: 

 „Bezpieczne ferie”. Działania te polegały na przeprowadzeniu pogadanek z uczniami 

szkół podstawowych odnośnie właściwego postępowania podczas ferii. Łącznie odbyto 

10 spotkań. 

 Udział w „Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata  

2013-2020”, realizowany wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach 

polegający na wspólnych działaniach w oparciu o „Powiatowy Program działań Policji na 

rzecz „Bezpieczeństwa pieszych w 2017r.”. Działania te polegały na zabezpieczeniu 

przejścia dla pieszych w rejonie ul. 3 Maja oraz na wzmożonych kontrolach w obrębie 

przejść dla pieszych na terenie miasta, w celu właściwego korzystania z tych przejść 

przez pieszych jak również parkowania pojazdów przy przejściach dla pieszych. 

 Wspólnie z dzielnicowym Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, aspirantem 

Piotrem Jagoda, udział w akcji „Bezpieczne Wakacje”. Podczas tych spotkań uczestnicy 
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otrzymywali zakupione przez Straż Miejską malowanki „Straż Miejska Dzieciom” 

informujące dzieci o zachowaniu i postępowaniu w  rożnych sytuacjach. 

 Wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, strażnicy 

miejscy brali udział w poszukiwaniu 2 osób zaginionych na terenie Krapkowic. 

Ponadto na pisemny wniosek Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 

zabezpieczono oraz przekazano 1 nagranie z monitoringu w związku z prowadzonymi 

czynnościami wyjaśniającymi. W okresie zimowym patrolowano miejsca przebywania 

osób bezdomnych, a w razie potrzeby udzielano stosownej do sytuacji pomocy.     

W okresie sprawozdawczym montowano kamery foto-pułapki, następnie je 

demontowano, zgrywano zarejestrowany materiał, który został przejrzany przez 

strażników w celu weryfikacji zapisu z kamery. W trakcie tego okresu ujawniono 

wyrzucanie odpadów, niezgodnie z ustalonym regulaminem na terenie /MPSZOK/ Miejski 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Sprawcy w 7 przypadkach zostali ukarani 

mandatami karnymi, a w 1 przypadku został skierowany wniosek do sądu.  

Funkcjonariusze Komendy Straży Miejskiej w okresie sprawozdawczym w 

różnych godzinach pracy dokonywali przeglądu zapisu z monitoringu miejskiego z kamery 

zamontowanej na ulicy Drzymały. Podczas przeglądania monitoringu nie stwierdzono 

naruszeń przepisów prawa. Strażnicy miejscy ustalali miejsce przebywania osób pod 

adresem zameldowania wskazanych przez Wydział Spraw Obywatelskich. 

          W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy oraz komendant udzielali odpowiedzi 

na pisma otrzymywane z innych instytucji  oraz mieszkańców dotyczące problemów 

naszych mieszkańców oraz składali zapytania do instytucji w związku z prowadzonymi 

czynnościami wyjaśniającymi. Udzielano również odpowiedzi na wnioski radnych 

składane zarówno na Komisji Spraw Społecznych oraz Komisji Finansów. 

Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach sporządził: 

- Sprawozdanie z Ewidencji Etatów oraz Wyników Działań Straży Miejskiej 

w Krapkowicach   na stan 31.12.2016 roku. 

- Informację odnośnie użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego. 

Dokumenty te musiały zostać przesłane do 31.01.2017r. do Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Opolu oraz do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 

- Informację roczną do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu odnośnie współpracy 

z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach. 

- Sprawozdanie  z postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia stosowanego 

na terenie Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnione organy w 2016 roku.  

- Informację dotyczącą liczby otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych oraz 

nałożonych grzywien za miesiące: Styczeń, Luty, Marzec, Kwiecień, Maj, Czerwiec 

2017r. 

-  
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- Informacje bieżące związane z działalnością Straży Miejskiej w poszczególnych okresach 

przekazywane do Biura Rady Miejskiej. 

Straż Miejska otrzymała z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu informacje dotyczące 

osób bezdomnych, osób starszych potrzebujących pomocy oraz przebywania osób w rejonie 

akwenów wodnych wchodzących na lód. W związku z tym podjęte zostały działania 

polegające na patrolowaniu rejonu akwenów wodnych. Ponadto w trakcie patroli strażnicy 

miejscy zwracali uwagę na osoby bezdomne potrzebujące pomocy. W razie napotkania 

takich osób udzielają stosownej do sytuacji pomocy lub udzielają informacji gdzie mogą 

uzyskać pomoc. Podczas jednej z takich interwencji strażnicy miejscy udzielali pierwszej 

pomocy, reanimując wspólnie z zespołem ratowniczym jednego z dwóch mężczyzn leżących 

po spożyciu alkoholu w okolicach ul. Kilińskiego oraz mostu kolejowego, u którego doszło do 

zatrzymania pracy serca. W związku z spadkiem temperatur na prośbę kierowców strażnicy 

miejscy pomagali w uruchomianiu pojazdów. 

Na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach Wydział Gospodarki Gruntami  

Rolnictwa i Ochrony Środowiska przeprowadzono kontrole pod względem realizacji Uchwały 

Rady Miasta w sprawie deratyzacji. Skontrolowano 54 podmiotów z czego w 2 przypadkach 

nie została przeprowadzona deratyzacja. Nakazano właścicielom przeprowadzenie 

deratyzacji. 

Strażnicy miejscy przeprowadzali kontrolę posesji pod względem spalania odpadów. 

Kontrole te były przeprowadzane w związku ze zgłoszeniami mieszkańców oraz podczas 

interwencji podejmowanych przez strażników. W okresie sporządzonej informacji 

przeprowadzono kontrole 26 posesji, z czego w 3 przypadkach ukarano MKK, 

a w 3 zastosowano pouczenia. W jednym przypadku złożono zawiadomienie do Prokuratury 

w związku z odmową przeprowadzenia kontroli.  

Wystawiano  wezwania kierowcom parkujących swoje pojazdy niezgodnie 

z przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, wobec kierowców łamiących przepisy ruchu 

drogowego sporządzano karty PRD-5, które zostały dostarczone do Komendy Powiatowej 

Policji w Krapkowicach. Strażnicy miejscy przesłuchiwali świadków wykroczeń jak również 

osoby wobec, których powstała uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko nim 

wniosku do sądu.  

Podejmując różnego rodzaju interwencje strażnicy zarejestrowali 24 sprawy w 

Rejestrze Spraw o Wykroczenia z czego w 16 przypadkach po przeprowadzonych 

czynnościach wyjaśniających ustalono i ukarano  sprawców wykroczeń, w 3 przypadkach 

sporządzono wnioski do Sądu, gdzie sprawcy zostali ukarani przez Sąd. W 1 przypadku 

odstąpiono od skierowania Wniosku do sądu z powodu nie wykrycia sprawcy.  
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Wobec 1 osoby zastosowano pouczenie. Z kolei w 2 sprawach dalej są prowadzone 

czynności wyjaśniające a wobec 1 sprawcy sporządzany jest  Wniosek do Sądu. 

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, 

• kontroli ogródków działkowych pod względem przebywania bezdomnych, 

• patrolowania terenów przy szkołach i przedszkolach. 

W dniu 09.05.2017 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Burmistrzem 

Krapkowic Andrzejem Kasiurą a Komendantem Powiatowym Policji w Krapkowicach 

podinspektorem Jarosławem Żakiem dotyczące zasad i form współpracy pomiędzy Strażą 

Miejską w Krapkowicach a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach. Głównym celem 

porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz zapewnienia porządku 

i bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Krapkowice. 

 Od 29.05.2017r. w pomieszczeniach należących do straży miejskiej prowadzony był 

remont. W trakcie tych prac, w jednym z pomieszczeń będzie przygotowane miejsce do 

obserwacji monitoringu zainstalowanego na terenie miasta. Prowadzone były działania 

odnośnie wyłonienia podmiotu z którym zostanie podpisana umowa na dostarczenie oraz 

montaż kamer i innych urządzeń związanych z funkcjonowaniem monitoringu miejskiego. 

          Podczas zagrożenia lokalnymi podtopieniami spowodowanymi ulewą, która przeszła 

nad Krapkowicami w dniu 30.05.2017 roku, strażnicy miejscy na zlecenie Gminnego 

Centrum Zarządzania Kryzysowego dostarczali worki jednostkom straży pożarnej.  

          Na stronie Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w zakładce dotyczącej Straży 

Miejskiej umieszczane są artykuły z podejmowanych działań. Dodatkowo w „Tygodniku 

Krapkowickim” przedstawiana jest kronika interwencji podejmowanych przez strażników. 

Publikowanie tych działań zostało wprowadzone w celu zaprezentowania działań 

podejmowanych na rzecz społeczności lokalnej przez Straż Miejską w Krapkowicach.         

Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w dwóch rozprawach sądowych jako 

oskarżyciel publiczny, a strażnicy jako świadkowie wykroczeń. Ponadto Komendant Straży 

Miejskiej uczestniczył w posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego 

przy Starostwie  Powiatowym w Krapkowicach.  

W dniu 20 czerwca 2017 roku funkcjonariusze Straży Miejskiej wraz komendantem 

uczestniczyli w szkoleniu, które miało na celu zapoznanie ze zmianami w ustawie Prawo o 

Ruchu drogowym i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych  
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regulacji prawnych w aspekcie realizacji ustawowych obowiązków i uprawnień 

strażników miejskich/gminnych. 

Komendant straży miejskiej oraz wyznaczeni pracownicy współpracowali lub 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. 

   Funkcjonariusze na bieżąco interweniowali na skargi zgłaszane przez mieszkańców 

gminy Krapkowice. Z roku na rok wzrasta liczba interwencji oraz różnorodność zgłaszanych 

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

działamy na rzecz naszej wspólnoty.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

 

1.  Adresat 

               2.  A/a 
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