Straż Miejska w Krapkowicach
Straż Miejska w Krapkowicach
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice

tel: 774466810, 774466843,
606448422, 774661300
e-mail: strazmiejska@krapkowice.pl

Krapkowice, dnia 03.09.2021r.
SM.0643.4.2021
Biuro Rady Miejskiej
ul. 3 Maja 17
47-303 Krapkowice
Dotyczy: informacji na temat działalności Straży Miejskiej w Krapkowicach
za I półrocze 2021r.
W

okresie

przedstawiania

informacji

na

temat

działalności

Straży

Miejskiej

w Krapkowicach za pierwsze półrocze 2021 roku, praca odbywała się w następujący sposób:
od 01.01.2021 do 14.03.2021r.
I zmiana: od 7.00 do 15.00
od 15.03.2021 do 30.04.2021r.
I zmiana: od 7.00 do 15.00

od 05.05.2021 do 31.05.2021r.
I zmiana: od 7.00 do 15.00
od 01.06.2021 do 30.06.2021r.
I zmiana: od 7.00 do 15.00

zatrudnionych było 4 strażników i komendant; jedna osoba nie
pełniła swoich obowiązków ze względu na usprawiedliwioną
długoterminową nieobecnością w pracy
zatrudnionych było 3 strażników i komendant;
jedna osoba nie pełniła swoich obowiązków ze względu na
usprawiedliwioną długoterminową nieobecnością w pracy,
druga osoba zrezygnowała z pracy.
zatrudnionych było 3 strażników i komendant, swoje obowiązki
pełnił tylko jeden strażnik wraz z komendantem. Pozostałe
dwie osoby nie pełniły swoich obowiązków ze względu na
usprawiedliwioną długoterminową nieobecność w pracy.
zatrudnionych było 3 strażników wraz z komendantem z czego
dwóch nie pełniło swoich obowiązków ze względu na
usprawiedliwioną długoterminowa nieobecność w pracy.

Praca w okresie od 1-31 stycznia 2021 roku odbywała się zdalnie. Oznaczało to, że
strażnicy wykonywali swoją pracę naprzemiennie, aby ograniczyć kontakt z innymi
współpracownikami. Od 01 lutego do 30 czerwca 2021 roku Straż Miejska pracowała na
I zamianę od 7.00 do 15.00.
W okresie sprawozdawczym 7 razy zastosowano środki oddziaływania wychowawczego
z art.41 Kodeks Wykroczeń (pouczenia) oraz wystawiono mandaty kredytowo karne za
wykroczenie przedstawione w tabeli I:
Tabela I Nałożona grzywna w okresie od 01.01.2021r. do 30 06.2021r. za poszczególne wykroczenia:

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

2

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

2

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

1

Ogółem mandaty:

5
600,00 zł

na kwotę:
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W wyżej wymienionym okresie prowadzono czynności wyjaśniające w 5 sprawach
w związku z popełnionymi na terenie gminy Krapkowice wykroczeniami, z czego:
1) w 2

sprawach kontynuowane były czynności wyjaśniające za 2020 rok, które

zakończono ukaraniem sprawców wykroczeń mandatem kredytowo karnym,
2) w 1 sprawie ukarano sprawcę mandatem kredytowo – karnym,
3) w 1 sprawie zakończono postępowanie pouczeniem,
4) w 1 sprawie zakończono postępowanie wyjaśniające ze względu na niewykrycie
sprawcy.
Przeglądano na żywo Monitoring Wizyjny Miasta z uwagi na poprawność działania
systemu oraz wykroczenia. Wszelkie uwagi dotyczące stwierdzenia nieprawidłowości
zgłaszano do osób odpowiedzialnych w celu najszybszego wyeliminowania problemu.
Na pisemne wnioski wpływające z Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach
dotyczące zabezpieczenia nagrań z monitoringu wizyjnego miasta, strażnicy miejscy
zabezpieczali, a następnie zgrywali materiał z monitoringu. W związku z okrojonym składem
osobowym w Straży Miejskiej ograniczone były wspólne służby z policją. Łącznie
w pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się dwie wspólne służby. W dniu 11 lutego 2021r.
komendant Straży Miejskiej uczestniczył w wideokonferencji na temat stanu bezpieczeństwa
powiatu krapkowickiego za 2020 rok. W dalszym ciągu decyzją Wojewody Opolskiego Straż
Miejska w Krapkowicach podlega pod komendanta Powiatowego Policji w Krapkowicach
w sprawach w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-Cov-2, zgodnie ze
wskazaniami właściwych terytorialnie jednostek policji. Podczas patroli kontrolowano miejsca
wskazane przez dzielnicowych, jako działania priorytetowe w okresie od 01.08.2020r. do
31.01.2021r. Działania te podejmowane są zgodnie z realizacją zapisów porozumienia z dnia
09.05.2017r. o współpracy pomiędzy Strażą Miejską a Komendą Powiatową Policji
w Krapkowicach.
Udzielano odpowiedzi na pisma otrzymywane z innych instytucji tj. Sąd, Policja,
dotyczące problemów naszych mieszkańców, a także składali zapytania do instytucji.
Przekazywano zgłaszane problemy przez mieszkańców nie będące w uprawnieniach
straży miejskiej innym instytucjom do dalszej realizacji.
Kontynuowano rozpoczęte w 2020 roku sprawdzanie posesji odnośnie niedopełniania
obowiązku umieszczania w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie
tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości zgodnie z art. 64 §1 Kodeksu Wykroczeń.
Od 04 stycznia 2021 roku Straży Miejskiej w Krapkowicach przybyły dodatkowe
obowiązki polegające na konwojowaniu dokumentów, przedmiotów wartościowych oraz
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wartości pieniężanach na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach. Ilość
przeprowadzonych konwojów ujęta jest w tabeli V.
W styczniu wyznaczeni strażnicy uczestniczyli w wideo szkoleniu z zakresu
bezpieczeństwa

informacji

w

oparciu

o

ustawę

o

ochronie

danych

osobowych

przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości.
W dniu 31 stycznia 2021 roku strażnicy miejscy zabezpieczali utrzymanie ładu
i porządku w budynku oraz na terenie wokół Krapkowickiego Domu Kultury, a także
konwojowali dostarczenie gotówki do siedziby banku, w związku z organizacją 29 Finału
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W okresie przedstawionej informacji komendant Straży Miejskiej przekazał:


sprawozdanie z postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia stosowanego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez uprawnione organy w 2020 rok do Urzędu
Wojewódzkiego w Opolu.



sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straże gminne (miejskie) oraz
informację o współpracy Straży Miejskiej z Policją w województwie opolskim w 2020r. do
Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu



sprawozdanie dotyczące ewidencji prowadzonej przez straże gminne (miejskie) oraz
informację o współpracy Straży Miejskiej z Policją w województwie opolskim w 2020r. do
Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach.



sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Straż Miejską w Krapkowicach w 2020
roku do audytora wewnętrznego Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
W ciągu okresu sprawozdawczego podejmowano następujące działania:

1. W dniu 26 lutego 2021 roku od wojewody opolskiego otrzymano pismo dotyczące: oceny
wyników

kontroli

straży

gminnych

(miejskich)

województwa

opolskiego

przeprowadzonych w 2020r. na terenie województwa opolskiego. Zapoznano strażników
z wynikiem kontroli, omówiono poruszane problemy w innych strażach.
2. Na zlecenie Urzędu Miasta Gminy Krapkowicach uczestniczono w dowozie osób na
szczepienia przeciwko COVID-19.
3. Jak co roku zgodnie z zapisami Uchwały Nr XVII/218/2020 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z 25 czerwca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krapkowice (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2020r. poz.1880)
w okresie od

05 do 31 marca 2021r., strażnicy miejscy przeprowadzali kontrole

deratyzacyjne. Skontrolowano 35 podmiotów, nie stwierdzono uchybień.
4. W dniu 14.04.2021r. do systemu monitoringu włączono 4 nowe punkty kamerowe
zamontowane w następujących miejscach:
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- Skrzyżowanie ul. Kilińskiego, ul. Obuwników (słup wolnostojący)
- Skrzyżowanie ul. Kolejowa, ul. Obuwników (słup wolnostojący)
- Plac Wiejski ul. Szkolna Steblów (słup wolnostojący)
- Plac Wiejski ul. Szkolna Steblów (słup wolnostojący)
System

Monitoringu

został

wyposażony

w

aplikację

sczytywania

numerów

rejestracyjnych pojazdów z kamer zamontowanych na przyczółkach mostu północnego.
Obecnie monitoring wizyjny Miasta Krapkowice posiada 14 kamer z perspektywą na
dalszy rozwój w 2021r.
5. Dwukrotnie montowano kamerę foto pułapkę w związku z podrzucaniem śmieci w rejonie
ulicy Kilińskiego (działki ogrodowe).
W ciągu okresu sprawozdawczego cyklicznie:
1. Na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich oraz Wydziału Oświaty i Kultury ustalano
miejsca pobytu osób pod wskazanym adresem zamieszkania udzielając pisemnych
odpowiedzi. Ilość prowadzonych działań przedstawia Tabela V.
2. Kontrolowano miejsca przebywania osób bezdomnych. W razie potrzeby udzielali
stosownej do okoliczności pomocy oraz informowali odpowiednie instytucje o zaistniałych
sytuacjach.
3. Podejmowano działania wobec kierowców parkujących swoje pojazdy niezgodnie
z przepisami Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.
4. Dostarczano do Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach karty PRD-5, informacje
dotyczące kierowców, którzy zostali ukarani grzywną za wykroczenia drogowe.
5. Podczas przeglądania nagrań ujawniono wykroczenia polegające na niestosowaniu się
do znaku B-16 „Zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad 2,6 m” oraz niszczenia
mienia. Ze względu na brak uprawnień do egzekwowania konsekwencji od sprawców
wykroczeń, zabezpieczone nagranie wraz pismem przekazywano do Komendy
Powiatowej Policji w Krapkowicach w celu dalszej realizacji.
6. Reagowano na wykroczenia polegające na spalaniu odpadów zarówno w piecach, jak
i ogniskach. W trakcie kontroli posesji sporządzano protokół z kontroli, w którym
odnotowano faktyczny stan stwierdzony podczas kontroli. Podejmowane działania
przedstawia Tabela IV oraz Tabela V.
7. Straż Miejska w Krapkowicach udzielała pisemnych informacji lub podejmowała wspólne
działania z:
a. Weterynarzem Janem Piskoń (w sprawach bezpańskich, rannych lub martwych
zwierząt)

str. 4

b. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krapkowicach
c. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krapkowicach
d. Państwowa Straż Pożarna w Krapkowicach
e. Rodzinne Ogrody Działkowe im. Tadeusza Kościuszki w Krapkowicach
8. W związku z panująca pandemią COVID-19 oraz wprowadzonych z nią obostrzeń na
ręce dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Krapkowicach, przekazano
uczniom klas pierwszych malowanki „Straż Miejska Dzieciom”. Książeczki przekazane
w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych.
9. Na stronie internetowej Gminy Krapkowice umieszczano artykuły z podejmowanych
interwencji, czynności oraz akcji i innych działań edukacyjno-profilaktycznych.
W trakcie swoich działań w terenie strażnicy miejscy podejmowali interwencje własne
oraz na zgłoszenia mieszkańców. Poniżej w tabelach umieszczona jest liczba podjęty
interwencji z podziałem na zmiany i działania podejmowane na terenie całej gminy oraz
szczegółowy zapis czynności wykonywanych przez strażników miejskich za okres
przedstawionej w informacji bieżącej.
Łącznie podjęto 160 interwencji.
Tabela II. Zestawienie interwencji z podziałem na zmiany za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

interwencje własne

interwencje
zgłaszane przez
mieszkańców

interwencje w trakcie
pierwszej zmiany

interwencje w trakcie
drugiej zmiany

Razem

23

-

23

interwencje w trakcie
pierwszej zmiany

interwencje w trakcie
drugiej zmiany

137

-

137

160

-

160

Ogółem interwencji

Tabela III. Działania podejmowane na terenie miejskim i wiejskim

teren miejski:

133

teren wiejski:

27

Razem:

160

Tabela IV. Szczegółowy opis prowadzonych czynności przez strażników miejskich za okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

lp.

Rodzaj prowadzonych czynności lub ujawnionych nieprawidłowości

ilość

1.

martwe lub ranne zwierzęta,

25

2.

wykroczenia drogowe,

13
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3.

brak nadzoru nad zwierzętami,

12

4.

pozostawione odpady komunalne,

10

5.

zanieczyszczenie, zaśmiecanie drogi,

8

6.

spalanie w piecu,

7

7.

gałęzie drzew wychodzące w obręb jezdni, linii energetycznej

7

8.

przebywające sarny na działkach ogrodowych,

4

9.

pojazdy, których stan wskazuje, że są od dłuższego czasu nieużytkowane,

4

10.

przepełnione, przewrócone kontenery PCK,

3

11.

pozostawione odpady wielogabarytowe,

3

12.

uszkodzone studzienki, brak pokrywy studzienki,

3

13.

pojazdy ciężarowe poruszające się ul. Wapienna oraz Oś. Fabryczne,

2

14.

handel truskawkami niezgodnie z faktyczną wagą,

2

15.

spalanie w ognisku,

3

16.

warunki bytowe psa, zaniedbane psy na działce,

2

17.

niestosowanie się do zasad COVID-19, brak maski oraz zaśmiecanie

2

18.

uszkodzone znak drogowy, zarośnięte znaki drogowe,
Inne: utrudnienia podczas odśnieżania drogi, przebywania osoby
bezdomnej na terenie posesji, łabędź przymarznięty do lodu, wywóz opon
na składowisko, uszkodzony element mostu, spadające kamienie z muru
posesji, parkowanie pojazdu na prywatnym miejscu parkingowym,
składowanie ziemi na nie swojej działce, zaśmiecony teren wokół PEPCO,
wyrzucania chleba na trawnik, pojazd z reklamą utrudniający widoczność,
utrudnienia przy korzystaniu z drogi służebnej poprzez wysypanie tłucznia,
leżące odpady na polu, zaśmiecony teren wzdłuż ulicy Wrzosów i przyległe,
wydostająca się ciecz ze studzienki, brakujące kostki w ścieżce rowerowej,
pozostawione korzenie drzew za garażami, leżące szkło z rozbitej szyby
przystanek autobusowy, leżące na drodze opony oraz inne odpady ZuzelaBrożec, uszkodzony element ogrodzenia, zaśmiecony staw przy lesie
Żużela-Brożec, pozostawione worki BIG–BAG, pozostawione kubły na
odpady blisko jezdni, jeżdżenie samochodem po ścieżce rowerowej, duże
uschnięte drzewa stwarzające zagrożenie dla mieszkańców ul. Moniuszki,
uszkodzona opaska Ronda ul. Piastowska, spadające dachówki z dachu
Żywocice ul. Kozielska, zarośnięte chwastami klomby przy ul.3 Maja,
uszkodzona nawierzchnia jezdni, uszkodzenie rurociągu gazowego,
żebranie, krawężniki wystające na drogę, pozostawione odpady za
kontenerami z odzieżą, wysypanie ziemi na drodze, zwisający przewód,
uszkodzony pojazd pozostawiony na wjeździe do Biedronki ul. Kilińskiego,
pozostawione ścięte gałęzie, podrzucanie śmieci do kubła miejskiego,
zatrzymanie pojazdu na zieleńcu, reklama zasłaniająca widoczność, pomoc
przy uruchomienie pojazdu, wyrzucenie gruzu, pojazdy poruszające się
niezgodnie z nakazem jazdy, przepełniony kosz na
odpady,
przeszkadzające koszenie trawy,

2

19.

Ogółem interwencje:

47

160
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Tabela V. Inne działania podejmowane przez Straż miejską w okresie: od 01.01.2021r. do 31.06.2021r. plus

Lp.
1.

Inne działania:
patrolowanie miejsc publicznych z uwagą na działania związane z COVID19,

ilość

2.

konwojowanie oraz dostarczenie wartości pieniężnej do banku,

107

3.

przegląd monitoringu na żywo przez strażników,

59

4.

kontrola deratyzacyjna,

35

5.

monitoring zabezpieczenie oraz zgrane materiałów na potrzeby policji,

18

6.

sporządzone protokoły z kontroli posesji pod względem spalania w piecach,

5

7.

ustalenia miejsca pobytu dla Wydziału Spraw Obywatelskich,

6

8.

ustalenia miejsca pobytu dla Wydziału Oświata i Kultury,

1

9.

montaż Kamera foto pułapka,

2

10.

przekazanie kart PRD-5,

2

11.

wspólne służby z policją,

2

12.

spotkania i wydarzenia,
wystawiono wezwania kierowcom parkujących swoje pojazdy niezgodnie z
przepisami Ustawy Prawo Ruchu Drogowego,
przegląd przez funkcjonariusza KPP w Krapkowicach,

1

13.
14.

Ogółem działania;

312

3
1
515

Otrzymują:
1. Adresat
2. A/a
Sprawę prowadzi: Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach Zdzisław Tupko, tel. 774661300 lub, e-mail. z.tupko@krapkowice.pl.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) oraz Ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych
osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości tj. ustawy wdrażającej dyrektywę 2016/680
informujemy, iż: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Krapkowicach z siedzibą przy
ul.3 Maja 17, 47-303 Krapkowice. administratorem danych osobowych można się kontaktować listownie na adres siedziby lub poprzez
e-mail: strazmiejska@krapkowice.pl. Treść pełnej klauzuli informacyjnej znajduje się na stronie internetowej www.bip.krapkowice.pl
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