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Krapkowice, dnia 05.04.2018 r. 

 

SM.0643.24.2017 

 

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 31.12.2017 r.  

 

W 2017 roku realizując zadania przewidywane ustawą o strażach gminnych 

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

w Krapkowicach podejmowali interwencje, z czego: 

 
Tabela 1.  Dane dotyczące miejsca podejmowanych interwencji oraz ich ilość 

Na terenie miejskim:  848  

Na terenie wiejskim:   73  

  

interwencje zgłaszane przez mieszkańców gminy Krapkowice:  596 

interwencje zauważone przez funkcjonariuszy podczas prowadzonych patroli:  325 

Ogółem interwencje:  921 

 

 

W tabeli poniżej wyszczególnione są interwencje podejmowane przez Straż Miejską 

w Krapkowicach w okresie sprawozdawczym w rozbiciu na poszczególne zmiany: 

 
Tabela 2. Interwencje własne i zgłaszane w rozbiciu na poszczególne zmiany 

interwencje własne 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

Razem 

165 160 325 

interwencje zgłaszane 
przez mieszkańców 

interwencje w trakcie 
pierwszej zmiany 

interwencje w trakcie 
drugiej zmiany 

 

348 248 596 

Ogółem interwencji 513 408 921 

tel:(+48)


Sporządził: Zdzisław Tupko Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach
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          W umieszczonej poniżej tabeli zostały zawarte informacje dotyczące podejmowanych 

przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Krapkowicach interwencji oraz działania w stosunku 

do sprawców zgodnie z ustawowymi uprawnieniami strażników stan na dzień 31.12.2017r.  

 
Tabela 3. Kodeksowe działania podejmowane przez Straż miejską Krapkowice w 2017r. 

Lp. 
Rodzaj wykroczeń                      

zawartych w: 

Środki 
oddziaływa

nia 
wychowaw

czego  
(art. 41 

KW) 

Grzywna nałożona w 
drodze mandatu 

karnego 
Wnioski 
do sądu 

Inny sposób 
zakończenia 

czynności 
 (np. odstąpienie 
od skierowania 

wniosku o 
ukaranie, 

przekazanie 
sprawy innym 

organom) 

Razem 

liczba kwota 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:                                     

a) 
wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu 

  2  2 100 1 -    5 

b) 
wykroczenia przeciwko 
instytucjom państwowym, 
samorządowym i społecznym 

  1 - - - -    1 

c) 
wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 

  2   6  500 - -    8 

d) 
wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji 

72 54 6550 2 1 128 

e) wykroczenia przeciwko osobie - - - - -    0 

f) 
wykroczenia przeciwko 
zdrowiu 

- - - 2 -    2 

j) 
wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego 

11   6 270 - - 17 

k) 
szkodnictwo leśne, polne i 
ogrodowe 

- - - 1 1   2 

2. 
przepisach wprowadzających 
Kodeks pracy 

- - - - -   0 

3. 
ustawie o wychowaniu  w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

  1 - - - -   1 

4. 
ustawie o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych 

  1 - - - - 
 

  1 

5. 
ustawie o utrzymaniu 
czystości 
 i porządku w gminach 

  3  7 700 4 1 15 

6. ustawie o ochronie zwierząt    1 - - - -   1 

7. ustawie o odpadach    7  5 650 - - 12 

8. 
ustawie o bateriach i 
akumulatorach 

-  1   20 - -   1 

OGÓŁEM 101 81 8 790,00 10 3 194 

 
 

 

tel:(+48)


Sporządził: Zdzisław Tupko Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach
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Tabela 4. Interwencje podejmowane przez Straż Miejską – zestawienie szczegółowe. 

Lp. Szczegółowy opis działań/interwencji 
Liczba 
spraw: 

1. wykroczenia drogowe,  215 

2. spalanie odpadów,   83 

3. martwe lub ranne zwierzęta,   65 

4. uszkodzony znaki drogowe, brak oznakowania drogi   62 

5. brak nadzoru nad zwierzęciem lub złe traktowanie zwierząt,   62 

6. pozostawienie śmieci w miejscu do tego nieprzeznaczonym,  34 

7. uszkodzony chodnik, droga, krawężniki,   33 

8. przepełnione lub uszkodzone kosze na odzież PCK,         31 

9. wysokie trawy, żywopłot, złamane drzewa, gałęzie,   25 

10. osoby spożywające alkohol w miejscu niedozwolonym,   20 

11. zabrudzone zarośnięte drogi, chodniki,   17 

12. uszkodzone słupki TPSA,   14 

13. niedziałające oświetlenie,   14 

14. uszkodzone studzienki lub pokrywy,   13 

15. osoby bezdomne,   11 

16. niszczenie zieleni,   10 

17. nieodśnieżona droga, chodnik,     8 

18. złamane gałęzie drzew lub drzewa,     8 

19. konflikty sąsiedzkie,    7 

20. uszkodzone kosze na śmieci,    6 

21. niedziałające parkometry,    6 

22. rozwieszone plakaty w miejscu do tego nieprzeznaczonym,    5 

23. przepełnione lub uszkodzone kosze na śmieci,    5 

24. zakłócanie porządku publicznego,   4 

25. nieposprzątane liście,   4 

26. pomoc przy uruchomieniu pojazdu,   4 

27. brak oznakowania,   4 

28. rozlany olej,  3 

29. bałagan na posesji,   3 

30. handel w miejscu niedozwolonym,           2 

31. hałas Metsa Tissu,  2 

32. osoby chodzące po lodzie,   2 

33. agresywny podopieczny,   2 

34. nie zabezpieczony teren budowy,   2 

35. 
Inne: pojedyncze interwencje typu niedziałający zraszacz rynek, ocena miejsca 
parkingowego, hałas na terenie byłego szpitala, pijany mężczyzna w rzece, itp. 

     135 

Łącznie podjętych interwencji:       921       

 

 

tel:(+48)


Sporządził: Zdzisław Tupko Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach
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Tabela 5. Miejsca oraz  ilość odbytych patroli pieszych w 2017 r. 

Patrol pieszy 
podczas 
I zmiana 

Patrol pieszy 
podczas 

II zamiana 

Ogółem ilość 
patroli pieszych 

Miejsca patrolowane 
 

 54 66            120 ul. Rynek oraz przyległe, 

 19 31 50 ul. Damrota, Plac Zabaw, 

   9 15 24 ul. Leśna, Czakan, 

   4 14 18 ul. Kilińskiego, lasek, 

   7 10 17 ul. Księdza Duszy,  

   7 10 17 ul. Działkowa, 

   8  8 16 Osiedle 30-lecia teren przyległy, 

   8  4 12 ul. 3 Maja, 

   6  4 10 Akweny wodne,  

   4  5  9 ul. Staszica, Plac Zabaw, 

   3  5  8 ul. Osiedle 1000-lecia, 

   2  6  8 ul. Jagiellońska, 

  4  3  7 ul. Księdza koziołka, 

  3  1  4 ul. Mickiewicza, 

  2  2  4 ul. Ligonia, 

  3  -  3 ul. Kwiatowa, Działki ogrodowe, 

  2  1  3 ul. Limanowskiego, 

  2  -  2 ul. Parkowa – Park, 

  -  2  2 ul. Osiedle Sady, 

  -  2  2 ul. Dambonia, 

  1  1  2 ul. Górna, 

  -  1  1 ul. Szkolna, 

  -  1  1 ul. Chopina, 

  -  1  1 ul. Kani, 

  1  -  1 ul. Chrobrego, 

  -  1  1 ul. Pocztowa Działki ogrodowe, 

  -  1  1 ul. Waryńskiego. 

          149             199           344  

 
 
 

CZĘŚĆ OPISOWA 

 

W 2017 roku w Komendzie Straży Miejskiej w Krapkowicach zatrudnionych było pięciu  

funkcjonariuszy poza okresem od 13.02.2017r. do 01.04.2017r., gdzie po złożeniu 

wypowiedzenia z pracy przez jednego z strażników pracowało czterech strażników.  

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 

tel:(+48)


Sporządził: Zdzisław Tupko Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach
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i niedziele oraz dni wolne od pracy, zabezpieczając różnego rodzaju imprezy.  W styczniu  

2017r.,  roku komendant straży miejskiej 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 31.01.2016r. do Komendy Wojewódzkiej 

Policji w Opolu oraz do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 

  sprawozdanie z postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia stosowanego na 

terenie Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnione organy w 2016 roku.  

Realizując uchwałę Rady Miejskiej w sprawie utrzymania czystości i porządku na 

terenie Miasta i Gminy Krapkowice strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę 106 podmiotów 

na terenie miasta pod względem realizacji obowiązku deratyzacji. Podczas tych kontroli 

stwierdzono w 2 przypadkach niezastosowanie się do Uchwały Rady Miasta, w związku 

z czym nakazano przeprowadzenie deratyzacji, co zostało zrealizowane.  

Jak co roku Straż miejska w Krapkowicach współpracowała z Komendą Powiatową 

Policji w Krapkowicach. Współpraca ta polegała na wspólnych służbach pełnionych  

z dzielnicowymi. Łącznie odbyto 68 wspólnych służb z czego: 

  26 podczas pierwszej zmiany  

  42 podczas drugiej zmiany 

 Podczas tej współpracy przeprowadzono Spotkania edukacyjno-profilaktyczne 

w ramach akcji:  

   „Bezpieczne Ferie” (cztery akcje zaangażowanych czterech strażników) 

-  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3 im. Marii Konopnickiej Rogów Opolski  

-  Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Górnej 

-  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Krapkowicach 

-  Zespół Szkół Specjalnych im. Juliana Tuwima w Krapkowicach 

 „Bezpieczne Wakacje”  (dwie  akcje zaangażowanych  dwóch strażników) 

-  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krapkowicach 

-  Zespół Szkół Specjalnych w Krapkowicach   

  „Bezpieczna droga do szkoły”   (jedna akcja  dwóch strażników) 

Zabezpieczenie przejścia dla pieszych ul. 3 Maja, od  04 -12.09.2017r. 

  „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”  (osiem akcji  czterech strażników). 

Uczestnicy tych spotkań otrzymywali zakupione przez Straż Miejską malowanki „Straż 

Miejska Dzieciom”,  informujące dzieci o zachowaniu i postepowaniu w różnych sytuacjach. 

tel:(+48)


Sporządził: Zdzisław Tupko Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach
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  „ Znicz ”  (jedna akcja) czterech strażników od 31.10.2017 do 02.11.2017 patrolowanie 

rejonu cmentarzy oraz terenu wokół cmentarzy z uwaga na akty wandalizmu, kradzieży oraz 

parkowanie pojazdów niezgodnie obowiązującymi z przepisami. 

    W maju 2017 roku pomiędzy Burmistrzem Krapkowic Andrzejem Kasiurą 

a Komendantem Powiatowym Policji w Krapkowicach podinspektorem Jarosławem Żak 

zostało zawarte porozumienie w sprawie zasad i form współpracy pomiędzy Strażą Miejską  

w Krapkowicach, a Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach.  

Wspólnie zabezpieczano imprezy i zgromadzenia publiczne. Współdziałano 

z organizatorami dla zapewnienia porządku i bezpieczeństwa uczestnikom. Zabezpieczenia 

dotyczyły 12 następujących okoliczności: 

 25 - Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 

 Bieg Krapkowicki - zabezpieczenie trasy 

 obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja 

 obchody Wojewódzkiego Święta Policji 

 przemarsz uczestników gminnego Korowodu Dożynkowego 

 przejść dla pieszych w związku z akcją  Bezpieczna droga do szkoły. 

 przemarsz uczestników Drogi Krzyżowej 

 Wszystkich Świętych 

 Rocznica Odzyskania Niepodległości 

 udział w powiatowym programie poprawy bezpieczeństwa pieszych 

 wizyta Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Krapkowicach oraz wokół Hali Widowiskowo Sportowej im. W. Piechoty. 

 Jarmark Bożonarodzeniowy  

       Zgodnie z podpisanym Porozumieniem odbywały się wspólne spotkania z zastępcą 

Komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach, naczelnikiem prewencji i ruchu 

drogowego oraz kierownikiem dzielnicowych, w celu dokonania oceny stanu zagrożenia 

bezpieczeństwa oraz współpracy dzielnicowych z Strażą Miejską jak również zaplanowania 

grafików wspólnych służb.    

W maju 2017 roku, podczas zagrożenia lokalnymi podtopieniami spowodowanymi 

ulewą, która przeszła nad Krapkowicami, strażnicy miejscy dostarczali worki jednostkom 

straży pożarnej.  

      W okresie od czerwca do sierpnia 2017r w pomieszczeniach straży miejskiej 

przeprowadzony został remont, który bardzo poprawił warunki pracy strażników oraz 

przystosował pomieszczenia do zamontowania monitoringu na terenie miasta. Na terenie 

Krapkowic zostało zainstalowanych 7 kamer w następujących punktach:  

 

tel:(+48)


Sporządził: Zdzisław Tupko Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach
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- ul. Rynek (2 kamery) 

- skrzyżowanie ul. Opolska z ul. Głowackiego 

- parking przy ul. Prudnickiej  

- ul. Drzymały 

- ul. Damrota 

- ul. 3 Maja (skrzyżowanie ulic Jagiellońskiej z ul.  Kilińskiego) 

Monitoring wykorzystywany jest przez Straż Miejską w Krapkowicach poprzez podgląd 

na żywo w wyznaczonym przez komendanta okresie czasu. W nagłych przypadkach  

z monitoringu wizyjnego miasta korzystają funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji  

w Krapkowicach.          

W grudniu 2017 roku odbyło się spotkanie przedstawicielami Komendy Powiatowej 

Policji Krapkowice podczas, którego omówiono funkcjonowanie zainstalowanego monitoringu 

wizyjnego na terenie Krapkowic. Strażnicy miejscy na pisemne wnioski w 5 zgrywali 

i przekazywali do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach nagrania z monitoringu 

miejskiego w związku z prowadzonymi przez nich czynnościami wyjaśniającymi. Podczas 

wspólnych działań z policją strażnicy miejscy brali udział w poszukiwaniu osób zaginionych 

na terenie Krapkowic. 

Strażnicy miejscy przeglądali zapisy z monitoringu miejskiego: 

 Kamera ul. Drzymały /stary monitoring/  19 razy 

 kamery pracujące w nowym systemie  8 razy 

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.  

Ponadto Komendant Straży Miejskiej uczestniczył w posiedzeniach Komisji 

Bezpieczeństwa i  Porządku Publicznego przy Starostwie  Powiatowym w Krapkowicach. 

Udzielano odpowiedzi do kancelarii Radcy Prawnego w sprawie udostepnienia danych 

w celu ustalenia wysokości uszczuplenia Skarbu Państwa z tytułu nienałożonych kar za 

popełnione wykroczenia w wyniku zaniechania przez byłego komendanta Straży Miejskiej. 

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. 

Jeden z strażników przygotowywał dokumenty z działalności Straży Miejskiej do zdania 

w archiwum zakładowym. 

W 33 przypadkach  dokonano ustaleń odnośnie miejsca przebywania pod adresem 

zamieszkania dla Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach 

tel:(+48)


Sporządził: Zdzisław Tupko Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach
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Na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach konwojowano  dokumenty 18 

razy, w tym w 1 przypadku eskortowano dostarczenie pieniędzy do banku. Udzielano 28 razy 

asysty, z czego: 

 21  przy czynnościach pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach,  

   5  funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach, 

   1  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Krapkowicach, 

   1 Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami. 

Straż Miejska współpracowała 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 

 Sanepid Powiatowej Stacji Sanitarno-epidemiologicznej w Krapkowicach, 

 Przedstawiciele ogrodów działkowych 

W związku z licznymi przypadkami podrzucania odpadów komunalnych na terenie 

/MSZOK/ - Miejski Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 41 razy montowano 

kamery foto pułapki, które były przeglądana przez strażników. W 3 przypadkach sprawców  

ukarano grzywną w postaci mandatu kredytowo karnego, a w 1 przypadku skierowano 

wniosek do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich II Wydział Karny. Ponadto kamera 

foto pułapka montowana była w Lasku przy osiedlu 30 – lecia w związku z zaśmiecaniem 

wyżej wymienionego miejsca. 

W okresie sprawozdawczym wystawiono łącznie 107 wezwań kierowcom pojazdów  

niestosujących się do przepisów ustawy Prawo ruchu drogowego, z czego: 

 wystawiono 61 pouczeń wobec sprawców wykroczeń 

 wystawiono 43 mandaty kredytowo-karne 

 skierowano 3 wnioski do Sądu Rejonowego w Strzelcach Opolskich 

 Strażnicy miejscy podczas nakładania na kierowców mandatów za wykroczenia 

drogowe w 2017 roku sporządzili 58 kart PRD-5, które zostały przekazane do Komendy 

Powiatowej Policji w  Krapkowicach. 

Na stronie Urzędu Miasta i Gminy Krapkowice, w zakładce „Straż Miejska”, umieszczane 

są  informacje związane z działalnością Straży Miejskiej.  

W roku 2017 strażnicy miejscy oraz komendant uczestniczyli w następujących 

szkoleniach:  

tel:(+48)


Sporządził: Zdzisław Tupko Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach
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 nowelizacja dotycząca ustawy prawo zamówień publicznych 

 szkolenie komendantów straży gminnych (miejskich) 

 realizacja nowych obowiązków i uprawnień strażników gminnych/miejskich w zakresie 

kontroli ruchu drogowego z uwzględnieniem zmiana w ustawie prawo o ruchu drogowym 

i przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie oraz innych przepisów 

 techniki prawodawcze oraz Nowelizacja Kodeksu Postępowania Administracyjnego 

 oskarżyciel publiczny 

 wybrane aspekty prawno organizacyjne straży miejskich gminnych (miejskich) 

 w kraju. 

Uczestnictwo w tych szkoleniach miało na celu zwiększenie wiedzy na temat 

podejmowanych przez strażników działań w zakresie posiadanych uprawnień oraz 

zapoznawanie się z zmianami w przepisach dotyczących funkcjonowania straży miejskich. 

Komendant uczestniczył w rozprawach sądowych jako oskarżyciel publiczny,  

a strażnicy miejscy jako  świadkowie. 

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.  

Liczba interwencji zgłaszanych nam przez mieszkańców i zgłaszane problemy 

wymagają coraz większego zaangażowania i wiedzy strażników podczas rozwiązywania 

problemów. To również wskazuje, że nasza praca jest potrzebna i dobrze działamy na rzecz 

naszej wspólnoty.  
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