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Urząd Gminy Komprachcice 
Rynek – Ratusz 

 
 
Straż Miejska w Opolu przekazuje aktualizację danych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 listopada 2009 roku ( Dz.U.2013.639 j.t.) w sprawie zakresu i 
sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników 
działań straży za okres od 01 stycznia 2020 r do 31 grudnia 2020 r. 
 
 
Wstęp 

Podstawowym zadaniem Straży Miejskiej w Opolu jest zasada „służebność wobec społeczności 
lokalnej miasta Opola i gminy Komprachcice”.  
  W zależności od pory roku i miejsca wykonywania czynności założenia mają charakter 
prewencyjny, szkoleniowy, prelekcyjny oraz pomocniczy. 
 Rok 2020 był rokiem szczególnym, związany z rozprzestrzenianiem się na terytorium RP wirusa 
SARS-CoV-2, w związku z powyższym od miesiąca marca 2020 na podstawie decyzji Wojewody 
Opolskiego za aprobatą Prezydenta Miasta Opola, Straż Miejska została oddelegowana do współpracy 
z Policją w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID -19. Dyslokacja służb patroli Straży 
Miejskiej był zgodna ze wskazaniami Komendanta Miejskiego Policji w Opolu ze szczególnymi 
wytycznymi dla naszej jednostki min. przekazanie funkcjonariuszy SM Opola oraz gminy Komprachcice 
do służby we wspólnych patrolach z policjantami przez 24 godz. na dobę każdego dnia tygodnia, 
głoszenie przez megafony w radiowozach służbowych, przemieszczjących się ciągami komunikacyjnymi 
aktualnych komunikatów zawiązanych z epidemią SARS-CoV-2 oraz ostrzeżeń przez zachowaniami 
niezgodnymi z prawem, kontrole prewencyjne cmentarzy, parków, bulwarów, terenów zielonych, 
miejsc grupowania się osób bezdomnych w miejscach wydawania zbiorowych posiłków, rozwożenia 
paczek dla rodzin wielodzietnych oraz środków ochrony dla seniorów celem ograniczenia 
przemieszczania się osób szczególnie narażonych na zagrożenie SARS-CoV-2.  

 Z treści decyzji jednoznacznie wynikało, że zadania strażników mają być realizowane wyłącznie 
w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych z weryfikacją nakazów, zakazów                                       
i obowiązków wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, związanego                                       
z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa COVID- 19. Taki stan trwał w okresach od marca do 
czerwca oraz września do końca grudnia 2020 i trwa do dnia dzisiejszego. 
 
Głównymi założeniami działania na rok 2021 jest dalsze podnoszenie poziomu efektywności 
realizowanych przez Straż Miejską w Opolu zadań. Zasadniczym celem jest zacieśnienie współpracy 
z mieszkańcami oraz zwiększenie ich udziału w poprawie porządku publicznego a tym samym 
bezpieczeństwa i estetyki gminy Komprachcice. Natomiast nadrzędnym zadaniem do odwołania 
koronawirusa COVID – 19 będzie realizacja czynności związanych i wynikających z przepisów prawa 
obowiązujących w tym zakresie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Część I 
Ewidencja wyposażenia Straży Miejskiej w Opolu i Komprachcicach 

 
Lp. Wyposażenie Liczba 
1 kajdanki zakładane na ręce 62 
2 pałki służbowe 61 
3 psy służbowe 0 

4 chemiczne środki obezwładniające w postaci ręcznych miotaczy substancji 
obezwładniających 67 

5 przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 10 
6 siatki obezwładniające  0 
7 broń palna 0 

8 środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach 
publicznych ( 83 + 1 kamery mobilne+ 10 fatopułapek + 8 kamer interwencyjnych) 102 

9 pojazdy  
  a) samochody 12 
  b) motocykle 0 
  c) motorowery 0 
  d) rowery  11 
10 konie 0 
 

Część II 
Ewidencja wyników działań Oddziału Straży Miejskiej w Komprachcicach 

 

Lp. Rodzaj wykroczeń                      
zawartych w: 

Środki 
oddziaływ

ania 
wychowa
wczego 
(art. 41 

kw) 

Grzywna nałożona 
w drodze mandatu 

karnego 

W
nioski 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 

10 2 100 0 0 12 

b) wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 7 3 150 0 0 10 

c) 
wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji 

57 11 1100 1 1 70 

d) wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 0 1 100 0 0 1 

e) 
wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego 

16 0 0 0 0 16 

2. 
ustawie o wychowaniu  w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

10 7 600 0 0 17 



3. 
ustawie o ochronie zdrowia 
przed następstwami używania 
tytoniu i wyrobów tytoniowych 

8 0 0 0 0 8 

4. ustawie o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach 8 7 580 1 0 27 

5. ustawie o ochronie zwierząt 1 0 0 0 0 1 
6. ustawie o odpadach 16 10 580 1 0 27 

7. ustawie - Prawo ochrony 
środowiska  1 50 0 0 1 

8. 
ustawie o ochronie zwierząt 
oraz zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt 

1 0 0 0 0 1 

9. 
Innych ( sprawy przekazane Policji w 
związku z brakiem uprawnień Straży 
Miejskiej) 

0 0 0 0 37 37 

OGÓŁEM 134 42 3120 3 38 228 

 
 

Informacja dotycząca współpracy straży gminnych /miejskich/ z Policją 
Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2020 roku 

l.p. Rodzaj przedsięwzięcia Informacja dotycząca przedsięwzięcia / krótki opis, ew. liczba działań/ 
1. Patrole mieszane / 

strażnik i policjant/ - 
ogólny opis z podaniem 
liczby wspólnych patroli 

1178 wspólne patrole w trakcie, których wylegitymowano 2671 osób w stosunku 
do 655 osób zastosowano pouczenie, przeprowadzono 2972 wspólne 
interwencje oraz zrealizowano 2365 zgłoszeń dyżurnego Policji/ Straży Miejskiej. 
W tematycznym okresie były wspólne patrole z I KP, II KP i WRD KMP. 

2. Szkolenia i ich zakres Szkolenie wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej przez Policję, ITD. Urząd 
Miasta Opola, oraz inne podmioty zewnętrzne w tematach: 
W 2020 roku ze względu na stan pandemii nie odbyło się żadne z 
zaplanowanych szkoleń  

3. Akcje prewencyjne z 
podaniem liczby 
zaangażowanych 
strażników i liczby akcji/ 
ze szczególnym 
uwzględnieniem art. 11 
ust. 1 pkt.8 ustawy o 
strażach gminnych/ 
 
 
 

Wspólnie zadania pod względem porządku i bezpieczeństwa: 
6048 kontrole porządkowe związane ze stanem epidemii na terenie miasta Opola 
i Gminy Komprachcice 
193 osoby we wspólnym patrolu przewieziono do izby wytrzeźwień  
19 osób zostało przewiezionych do miejsca zamieszkania  
109 kontroli bagaży 
569 kontroli miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych 
296 kontrole pojazdów 
- Ilość zarejestrowanych przez monitoring zdarzeń przekazanych do Policji – 214 

4. Inne wspólne inicjatywy Ponadto : kontrole obiektów komunalnych, , kontrole kierujących pojazdami w 
związku z popełnionymi wykroczeniami oraz rozmowy profilaktyczne. 
Uczestnictwo w Wojewódzkim Zarządzie d/s bezpieczeństwa na obszarach 
kolejowych, stały udział w Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i Porządku 
publicznego przy Prezydencie Miasta Opola  
Od 31 marca 2020 roku na podstawie decyzji Wojewody Opolskiego Straż 
Miejska Opola została oddelegowana do wspólnych zadań z Policją w celu 
zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa COVID 19 na terenie 
miasta Opola oraz gminy Komprachcice.  

 
Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r ( Dz.U. 97.123.779 z poźn.zm)                 o 
strażach gminnych ( miejskich) zadania realizowane są we współpracy z Policją  



Kontrole wykonane w 2020r w gminie Komprachcice 
 

l.p. Temat kontroli Ilość  uwagi 
1. Polska Nowa Wieś ; ul. Kościelna 

grupowanie się młodzieży, zaśmiecanie i 
zabrudzanie, spożywanie alkoholu, 
dewastacja mienia 

28 Zakończone 
wyeliminowanie zdarzenia 

2. Komprachcice; ul Sportowa OSiR oraz 
okolice ośrodka zdarzenia jw. 

47  

3. Osiny; ul Stawowa plac zabaw oraz boisko 
zdarzenia jw. 

31 Montaż foto pułapki 

4. Ochodze; ul. Opolska „ wiata” plac zabaw 
zdarzenia jw. 

41 Montaż foto pułapki 

5. Współpraca z Wydziałem Ochrony 
Środowiska  

35 Odbiór przyłączy pieców 
gazowych wspólnie oraz 
samodzielnie 

6. Kontrola w trybie art. 379 ustawy POŚ               
( posesje) gospodarka odpadami, 
pojemniki na śmieci 

23  

7 Kontrola w trybie art. 379 ustawy POŚ                          
( piece) spalanie odpadów 

9                             

8. Kontrole osób będących w izolacji 
domowej / COVID 19 

978 Realizacja do zakończenia 
występowania zagrożenia 
COVID -19 

9. Kontrole osób będących na 
kwarantannie domowej / COVID 19  

542 Realizacja do zakończenia 
występowania zagrożenia 
COVID -19 

 
Działania z foto pułapką: 
- Polska Nowa Wieś, ul. Leśna dzikie wysypisko śmieci; 
- Komprachcice, ul. Cmentarna; dwukrotnie instalowana foto pułapka – dot. podrzucania śmieci do 
kontenera cmentarza; 
- Ochodze, ul. Opolska; dwukrotnie instalowana foto pułapka – tereny rekreacyjne, dewastacja mienia. 
 

 
Sprawozdanie z działań profilaktyki w szkołach gminy Komprachcice 

 
l.p. Tematyka prelekcji  Ilość 

klas 
Ilość 
osób 

Ilość 
prelekcji 

Patrole 
szkolne 

Spotkania z 
Dyrektorami 

szkół 
/Pedagogami 

1. Bezpieczna droga do szkoły 8 110 8 2 2 
2. Bezpieczne ferie zimowe 5 100 5 1 1 
3. Stop Cyberprzemocy 4 36 1 1 1 
4. Bezpieczny przedszkolak 4 77 4 2 2 
5. Bezpieczna droga do 

przedszkola 
5 100 5 1 1 

6. Bezpieczny pierwszoklasista 6 56 4 1 1 
7. Razem 32 479 27 8 8 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 
 

Sporządził 
Komendant Straży Miejskiej w Opolu 
Krzysztof Maślak 


