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Dotyczy: informacji na temat działalności Straży Miejskiej  

w Krapkowicach za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2019 r. 

 

W okresie przedstawiania informacji za I półrocze 2019 roku w Straży Miejskiej 

w Krapkowicach zatrudnionych było pięciu funkcjonariuszy. Praca w Straży Miejskiej 

w czasie od 01 stycznia do 23 kwietnia 2019r., odbywała się w systemie dwuzmianowym:  

I zmiana: od 7.00 do 15.00          II zmiana: od 14.00 do 22.00 

Natomiast po tym okresie czasu  w związku z niepełnym stanem osobowym strażnicy 

miejscy  pracowali w systemie jednozmianowym: I zmiana: od 7.30 do 15.30. 

Jednakże w zależności od potrzeb pracodawcy strażnicy podejmowali pracę podczas 

Świąt oraz dni wolne od pracy. 

W okresie sprawozdawczym  81 razy zastosowano środki oddziaływania 

wychowawczego z art.41 Kodeks Wykroczeń (pouczenia) oraz wystawiono mandaty 

kredytowo karne za wykroczenie przedstawione w tabeli poniżej: 

Tabela I Nałożona grzywna w okresie od 01.01.2019r. do 30 06.2019r. za poszczególne wykroczenia: 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 20 

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 15 

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu  4 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia  4 

art.191 ustawy  o odpadach  4 

art. 334 uchwały sejmiku województwa opolskiego  2 

art.10 ust. 2 ustawy z dn.13.09.1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  2 

Ogółem mandaty: 51 
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 Strażnicy miejscy w wyżej wymienionym okresie prowadzili czynności wyjaśniające 

w 30 sprawach w związku z popełnionymi na terenie gminy Krapkowice wykroczeniami, 

z czego: 

1) w  1  sprawie kontynuowane  są czynności wyjaśniające za 2018 rok, 

2) w 1 sprawie za rok 2018 skierowano Wniosek do Sądu Rejonowego w Strzelcach 

Opolskich II Wydział Karny, 

3) w 1 sprawie za 2019 rok skierowano Wniosek do Sądu Rejonowego w Strzelcach 

Opolskich II Wydział Karny, 

4) w  17  sprawach ukarano sprawców mandatem kredytowo karnym, 

5) w 6 sprawach zakończono postępowanie poprzez zastosowanie pouczenia wobec 

sprawców wykroczeń, 

6) w 3 sprawach odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie do sądu z powodu 

niewykrycia sprawcy lub dostatecznego dowodu winy, 

7) w  1 sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające za okres do 30 czerwca 2019 rok. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do końca 

stycznia 2019 roku, komendant straży miejskiej sporządził sprawozdanie w sprawie  zakresu 

i sposobu prowadzenia przez straże miejskie ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników 

działania prowadzonych przez straże gminne (miejskie) oraz informację o współpracy straży 

z policją w Województwie Opolskim na dzień 31.12.2018r., które zostało przekazane do 

Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu oraz do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, jak 

również do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach. 

Ponadto do Urzędu Wojewódzkiego w Opolu zostało przekazane: 

 informacja  dotycząca liczby otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych oraz 

nałożonych i uiszczonych grzywien w grudniu 2018r. 

 sprawozdanie z postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia stosowanego na 

terenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnione organy w 2018 roku.  

W okresie od stycznia do czerwca 2019 roku składano informacje dotyczącą liczby 

otrzymanych i wykorzystanych bloczków mandatowych oraz nałożonych i uiszczonych 

grzywien za miesiące: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj - 2019r. Należy zaznaczyć, że 

w związku z wprowadzeniem zmian w przepisach odnośnie sposobu rozliczania mandatów, 

informacje dotyczące liczby otrzymanych i wykorzystanych bloczków oraz nałożonych 

i uiszczonych grzywien w danym okresie są rozliczane w Urzędzie Wojewódzkim w Opolu - 

stare bloczki oraz przed Izbą Administracji Skarbowej w Opolu - bloczki nowe. 
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W styczniu 2019r. Straż Miejska w Krapkowicach wspólnie z pracownikami firmy 

FLYTRONIC VB GROUP z Gliwic przeprowadziła na terenie miasta kontrole polegające na 

wykonaniu analizy dymu z palenisk za pomocą bezzałogowych systemów latających Dron. 

Podczas prowadzonych działań sprawdzono kilkadziesiąt kominów na terenie naszego miasta 

w rejonie ulic: Chrobrego, Dworcowa, Górna, Grunwaldzka, Józefa, Księdza Koziołka, 

Kamienna, Powstańców Śląskich oraz Żeromskiego. W trakcie stwierdzenia nieprawidłowości 

poodejmowano działania przewidziane prawem. W dwóch przypadkach ukarano sprawców 

mandatami karnymi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej kontrolowali również kotłownie 

sprawdzając, czym właściciele posesji palą w piecach. Ponadto interweniowano w momencie 

zgłoszenia mieszkańców lub na wskutek własnych działań podczas zauważenia spalania 

różnego rodzaju rzeczy w ogniskach.  

Kolejny raz funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali oraz dostarczali zebraną 

gotówkę do banku podczas 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowanej 

przez Krapkowicki Dom Kultury. 

Strażnicy miejscy patrolowali miejsca przebywania osób bezdomnych oraz rejon naszego 

miasta zwracając uwagę na osoby ubogie, potrzebujące pomocy. Kontynuowana była 

współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach. 

W dniu 27 lutego 2019 r. Komendant Straży Miejskiej wspólnie z I zastępcą Komendanta 

Powiatowego Policji w Krapkowicach  mł. inspektorem Marcinem Górnym oraz 

naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji 

Krapkowice aspirantem sztabowym Arturem Kicką odbył spotkanie podczas, którego 

omówiono następujące sprawy: 

 reakcja na interwencje dotyczące osób nietrzeźwych i agresywnych oraz współpraca  

w tym zakresie pomiędzy funkcjonariuszami policji i straży miejskiej. 

 kwestie rozmieszczenia kamer w związku z planowanym powiększeniem systemu 

monitoringu miasta Krapkowice, 

 realizację zadań priorytetowych realizowanych przez dzielnicowych  

i udział w tym przedsięwzięciu  straży miejskiej. 

Ponadto postanowiono, że komendant Straży Miejskiej nawiąże kontakt z pozostałymi 

komendantami Straży Miejskich z terenu powiatu w celu ustalenia tematów i terminów 

ewentualnych szkoleń, które będą mogły być zorganizowane przez policjantów. 

Kontynuowano współpracę z dzielnicowymi Komendy Powiatowej Policji 

w Krapkowicach polegającą na podejmowaniu działań w trakcie pełnienia wspólnych służb. 
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Na pisemne wnioski wpływające z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach 

dotyczące zabezpieczenia nagrań z monitoringu wizyjnego miasta, strażnicy miejscy 

przeglądali, zabezpieczali, a następnie zgrywali materiał z monitoringu.  

Wystawiano wezwania kierowcom parkującym swoje pojazdy niezgodnie z przepisami 

Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym w celu stawienia się do Straży Miejskiej. Strażnicy 

miejscy przesłuchiwali świadków wykroczeń, jak również osoby, wobec których powstała 

uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko nim wniosku do sądu. 

W okresie sprawozdawczym strażnicy miejscy oraz komendant udzielali odpowiedzi na 

pisma otrzymywane z innych instytucji dotyczące problemów naszych mieszkańców, a także 

składali zapytania do instytucji w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi.   

W okresie sprawozdawczym trzech funkcjonariuszy Straży Miejskiej uczestniczyło 

w szkoleniach na tematy:  

 „Pobór próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych 

przeprowadzanych przez Straże Miejskie i Gminne oraz pracowników samorządowych”.     

 „Nowelizacja procedury postępowania mandatowego ruch drogowy”. 

 

 Jak co roku od kwietnia do maja 2019 roku strażnicy miejscy zabezpieczali: 

 37 Krapkowicki Bieg Uliczny,  

 Biegi dzieci i młodzieży,   

 Bieg sztafetowy zakładów pracy, 

 Marsz Nordic Walking, 

 Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

 Wybory do Europarlamentu oraz dostarczenie protokołu do Urzędu Wojewódzkiego 

w Opolu. 

Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Oświaty i Kultury ustalano 

miejsca pobytu osób pod wskazanym adresem zamieszkania udzielając pisemnych 

odpowiedzi. 

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. Kontrole te były prowadzone w okresie od 01 

– 31 marca 2019 roku. Podczas kontroli nie stwierdzono uchybień. Ilość przeprowadzonych 

kontroli przedstawia w Tabela V pozycja 11. 

W kwietniu 2019 roku ogłoszono nabór na wolne stanowisko strażnik/aplikant w Straży 

Miejskiej. Po złożeniu ofert w dniu 28 maja komisja rekrutacyjna postanowiła nie 
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rekomendować kandydata do zatrudnienia. Kandydat nie spełnił wymagań i oczekiwań 

komisji.  

Pod koniec maja zakupiono książeczki kolorowanki pt. „Straż Miejska dzieciom”, które 

były rozdawane uczniom klas pierwszych i drugich szkół podstawowych na terenie gminy 

Krapkowice przed rozpoczęciem wakacji. Działania te będą podejmowane w okresie od maja 

do października 2019r., w związku z udziałem we wniosku o dofinansowanie „Program 

ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej” im. Władysława 

Stasiaka na lata 2018-2020” (2019r.). Wyżej wymieniony projekt realizowany przez Gminą 

Krapkowice wspólnie z Komendą Powiatową Policji w Krapkowicach, Strażą Miejską 

w Krapkowicach, Miejską i Gminną Biblioteką Publiczną w Krapkowicach, Krapkowickim 

Stowarzyszeniem Oświatowym oraz z Klubem Karate-do Shotokan w Krapkowicach. 

Wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej w Krapkowicach strażnicy 

miejscy oraz komendant brali udział w spotkaniach:  

   wspólnoty Mieszkaniowej  „LIMANA” 

           realizacji projektu : „Razem Bezpieczniej” 

        udział w debacie społecznej dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym  

i przestrzeni publicznej: „Widać mnie – kierowco uważaj”.  

Dostarczano do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach karty PRD-5, informacje 

dotyczące kierowców, którzy zostali ukarani grzywną za wykroczenia drogowe. 

Strażnicy miejscy podejmowali interwencje własne lub zgłaszane przez mieszkańców, 

zarówno na terenie miasta Krapkowice, jak również w terenie całej gminy. Zgłaszane 

interwencje przez mieszkańców dotyczą różnych problemów są to sprawy, które można 

rozwiązać za pomocą aktów prawnych, jednakże wielokrotnie zdarzają się sprawy, które 

strażnicy próbują rozwiązać za pomocą rozmów, próśb. Zestawienie podejmowanych 

interwencji przez strażników miejskich z podziałem na zmiany przedstawia Tabela II. 

Podejmowane interwencje są zarówno na terenie miasta oraz całego sołectwa. Ilość tych 

działań przedstawia Tabela III. 

Różnorodność podejmowanych przez strażników interwencji oraz  zgłaszanych przez 

mieszkańców przedstawia Tabela IV. 

W tabeli V przedstawione zostały inne działania podejmowane przez straż miejską 

w okresie za pierwsze półrocze 2019 roku.  

Przedstawiona działania Straży Miejskiej w Krapkowicach za I półrocze 2019  roku 

pokazują, że społeczność lokalna korzysta z naszej pomocy a nasze działania pozwalają na 

rozwiazywanie problemów mieszkańców.   
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Poniżej w tabelach umieszczona jest liczba podjętych interwencji z podziałem na zmiany 

oraz szczegółowy zapis czynności wykonywanych przez strażników miejskich w I półroczu 

2019 roku.  Prowadząc wyżej wymienione działania strażnicy miejscy w miarę możliwości 

czasowych oraz etatowych dokonywali patroli pieszych na terenie naszego miasta. Ilość 

podjętych patroli przedstawia Tabela VI. 

Łącznie w okresie sprawozdawczym podjęto 386 interwencji. 

Tabela II. Zestawienie interwencji z podziałem na zmiany    

 

interwencje własne 

 

interwencje w trakcie 

pierwszej zmiany 

interwencje w 

trakcie  

drugiej zmiany 

 

Razem 

72 39 111 

interwencje zgłaszane 

przez mieszkańców 

interwencje w trakcie 

pierwszej zmiany 

interwencje w 

trakcie  

drugiej zmiany 

 

196 79 275 

Ogółem interwencji 268 118 386 

 

Strażnicy miejscy podejmowali interwencje własne lub zgłaszane przez mieszkańców, 

zarówno na terenie miasta Krapkowice, jak również w terenie wiejskim.  

Tabela III. Działania podejmowane na terenie  miejskim i wiejskim w okresie od 01.01.2019r do 30.06.2019r. 

teren miejski:   230 

teren wiejski:   156 

Razem;   386 

 

Tabela IV. Szczegółowy opis prowadzonych czynności przez strażników miejskich od 01.01.2019r. do 30 06.2019r. 

Lp. Rodzaj prowadzonych czynności lub ujawnionych nieprawidłowości Ilość 

1.  wykroczenia drogowe,  95 

2.  spalanie odpadów w piecach, 29 

3.  martwe lub ranne zwierzęta,  35 

4.  brak nadzoru nad zwierzęciem, porzucone, 20 

5.  pozostawione odpady komunalne, w miejscu do tego nieprzeznaczonym,  19 

6.  niszczenie zieleni,  16 

7.  spalanie odpadów w ogniskach,  12 

8.  złamane drzewa, gałęzie,   9 

9.  uszkodzona nawierzchnia chodnik, droga, parking,   8 

10.  parkowania pojazdów  gdzie nie obowiązują przepisy prawo ruchu drogowego   8 

11.  osoby po spożyciu alkoholu przebywające w miejscu publicznym,    7 
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12.  rozlany olej,   7 

13.  uszkodzony przekręcone znaki drogowe,   6 

14.  wysoka trawa, żywopłot,  6 

15.  przepełnione lub uszkodzone kosze na odzież  PCK,   5 

16.  Handel w miejscu niedozwolonym handel w miejscu niedozwolonym,  4 

12. uszkodzone, niedziałające oświetlenie uliczne,  3 

13. zgłoszenie dotyczące wycinki drzew,  3 

14. osoby bezdomne przebywające na działkach oraz w pustostan,   3 

15. pomoc przy uruchomieniu pojazdu,   3 

16. wydostające się fekalia z szamba,  3 

17. przewrócone ogrodzenie ul. Sądowa,   3 

18. zaśmiecona posesja Roma,  2 

19. ustawione słupki na parkingu bez zgody zarządzającego,  2 

20. niedziałający parkomat,  2 

21. wypalanie trawy,  2 

22. pozostawione odpady wielogabarytowe,  2 

23. przepełnione lub uszkodzone kosze na odpady,  2 

24. pozostawione gabaryty      2 

25. 
rozwieszanie ogłoszeń niezgodnie z przepisami, przewrócony baner 

reklamowy, 
 2 

26. leżący kabel na poboczu drogi, zwisający kabel na jezdni,  2 

27. kontrola warunków bytowych psa,   2 

28. 

Inne: kradzież sklepowa, zaśmiecona szkłem piaskownica, pozostawiony 

tłuczeń bez zgody zarządcy, kontrola posesji wylewanie szamba, przewrócone 

barierki rondo, zabezpieczenie drogi przewrócone drzewa, rozrzucony 

styropian, uszkodzony krzyż przez wichurę, fetor z okolicznych pól, 

zagubienie psa, sprawdzenie warunków trzymania kotów, leżąca huśtawka na 

placu zabaw,  otwieranie okna na strych, pomoc przy wniesieniu mebli 

samotnej matce na 4 piętro, zebranie, problemy z kominem w mieszkaniu na 

terenie wspólnoty, zakopana padlina w lesie, notorycznie szczekający pies, 

problemy podczas sprzedaży auta, zaczepianie przechodniów, uszkodzona 

sygnalizacja świetlna, wałęsający się lis, porozrzucane kamienie pod 

Pomnikiem upamiętniającym wielkie powodzie, łabędź chodzący po jezdni 

mostu, ziemia pozostawiona na chodniku, awanturujący się mężczyzna w 

kasie UMiG w Krapkowicach, rozmowa z właścicielka psa skarga sąsiada, 

blokowanie wejścia do klatki, pozostawiony eternit na terenie prywatnym, 

błędne oznakowanie, pozostawiony kontener na odpady przed klatka, głośny 

straszak na ptaki, zadymienie na klatce schodowej, uszkodzony słupek 

telekomunikacyjny, osoby narodowości romskiej zachowujące się 

podejrzanie, uszkodzona studzienka, pozostawione kamienie na poboczu 

drogi, trudne  warunki przy trzymaniu zwierząt (trzodą chlewną), leżąca na 

ławce kobieta z rozbitą głową, pozostawione beczki na posesji, nieprzyjemny 

zapach w klatce schodowej, dewastacja ogrodzenia, odkryta studzienka 

burzowa, zaśmiecona posesja, notorycznie szczekający pies, zadymienie 

drogi. śliska nawierzchnia na parkingu, pisklęta w wentylatorze sklepu, pożar 

śmietnika na cmentarzu, przewrócony baner reklamowy, pozbywanie się 
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odpadów ciekłych prowadzone czynności wyjaśniające, woda wylewająca się 

z  cmentarza, młodzież przebywająca w obrębie rzeki Odra, bałagan przed 

sklepem, olej rozlany, prace drogowe prowadzone  bez zgody zarządcy, 

pozostawione koszyki przez handlującego, przechodzenie w miejscu 

niedozwolonym, agresywny mężczyzna pod sklepem Tesco, błąkający się 

mężczyzna przy sklepie Biedronka, 

 Ogółem interwencje:  386 

 
Tabela V. Inne działania podejmowane przez Straż miejską w okresie: od  01.01.2019 r. do 30.06.2019r. 

Lp. Inne działania: ilość 

1. wspólne służby z policją pełnione podczas zmian,  
 I  zmiana      2 

II  zmiana     21 

2. 
wystawiono wezwania kierowcom  parkujących swoje pojazdy niezgodnie z 

przepisami Ustawy Prawo Ruchu  Drogowego, 
69 

3. przegląd monitoringu na żywo przez strażników, 25 

4. przeprowadzano kontrole posesji pod względem spalania odpadów, 25 

5. sporządzono oraz dostarczano do KPP Krapkowice  karty  PRD-5, 19 

6. monitoring zabezpieczenie oraz zgrane materiałów na potrzeby policji, 17  

7. 
ustalenia miejsca pobytu dla Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału 

Oświaty i Kultury, 
13 

8. Kontrola deratyzacyjna, 12 

9. spotkania, wydarzenia, 10 

10. zabezpieczenie i konwojowanie,    6 

11. montaż kamery fotopułapka.   5 

12. zabezpieczenie alarm bombowy,   2 

13. zabezpieczenie kolizji drogowej,   1 

 Ogółem działania:  215 

 
 

Tabela VI. Ilość odbytych pieszych patroli w okresie: od  01.01.2019 r. do 30.06.2019r. 

Patrol pieszy 

podczas 

I zmiana 

Patrol pieszy 

podczas 

II zamiana 

Ogółem ilość 

patroli pieszych 

Miejsca patrolowane 

 

7 2 9 ul. Leśna  Czakan 

6 1 7 ul. Rynek oraz Marina 

3 1 4 ul. Działkowa 

2 2 4 ul. Osiedle 30-lecia 

2 1 3 ul. Ligonia 

2 1 3 ul. Parkowa 

1 2 3 ul. Kilińskiego /działki ogrodowe/  

1 2 3 Os. Sady /działki ogrodowe/ 

2 1 3 ul. Księdza Duszy  

2 1 3 ul. Kilińskiego 

2 - 2 ul. Dambonia 
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2 - 2 ul. Kani 

2 - 2 ul. 3 Maja, przyległe 

2 - 2 ul. Damrota 

2 - 2 Brzeg Odry 

1 - 1 ul. Żeromskiego 

- 1 1 ul. Kozielska /rejon szpitala/ 

- 1 1 ul. Jagiellońska /lasek/ 

- 1 1 ul. Karola Miarki 

- 1 1 ul. Mickiewicza 

39 18 57  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
 
1   Adresat  

2.  A/a 
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