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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.2017.1502) w sprawie zakresu                             
i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników 
działań straży za okres od 01 stycznia 2021r. do 31 grudnia 2021r. 
 
 
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 2021 był rokiem jak i rok poprzedni, szczególnym związanym z działaniami związanymi                         
z obostrzeniami w związku z wprowadzonym stanem epidemii dotyczącym wirusa SARS-CoV-2.                               
W związku z powyższym większą część roku 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 patroli Straży Miejskiej był zgodna 
ze wskazaniami Komendanta Miejskiego Policji w Opolu ze szczególnymi wytycznymi dla naszej 
jednostki min. przekazanie funkcjonariuszy gminy Komprachcice do współpracy z Policją, działania 
dotyczyły głównie kontroli osób przebywających na kwarantannie/ izolacji, a także kontroli obiektów 
handlowych oraz  komunikacji miejskiej pod kątem stosowania się mieszkańców do obowiązujących 
obostrzeń.  

  
 

Część I 
Ewidencja wyposażenia Straży Miejskiej w Opolu i Komprachcicach 

 

Lp. Wyposażenie Liczba 

1 kajdanki zakładane na ręce 62 

2 pałki służbowe 60 

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 ( 89 +2 kamery mobilne+ 10 fatopułapek + 8 kamer interwencyjnych) 

109 

9 pojazdy  

  a) samochody 13 

  b) motocykle 0 

  c) motorowery 0 

  d) rowery  13 

10 konie 0 

 



 
 

Część II 
Ewidencja wyników działań Oddziału Straży Miejskiej w Komprachcicach 

 

Lp. 
Rodzaj wykroczeń                      

zawartych w: 
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Grzywna nałożona 
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zakończenia 
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organom) 
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liczba kwota 

1 Ustawie – Kodeks wykroczeń:                         
      

a) 
wykroczenia przeciwko 
porządkowi i spokojowi 
publicznemu 

3 0 0 0 0 3 

b) 
wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu osób i mienia 

8 0 0 0 0 8 

c) 
wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu i porządkowi 
w komunikacji 

32 6 600 0 0 38 

  d) 
 

wykroczenia przeciwko 
 zdrowiu 

8 1 50 0 0 9 

e) 
wykroczenia przeciwko 
obyczajności publicznej 

11 0 0 0 0 11 

f) 
wykroczenia przeciwko 
urządzeniom użytku 
publicznego 

28 0 0 0 0 28 

2. 
Ustawie o wychowaniu  w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

22 2 70 0 0 24 

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

13 0 0 0 0 13 

4. 
Ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach 

31 8 300 0 1 40 

5. Ustawie o odpadach 9 12 420 0 0 21 

6. 
Ustawie - Prawo ochrony 
środowiska 

4 0 0 0 0 4 

7. 
Ustawie o ochronie zwierząt 
oraz zwalczania chorób 
zakaźnych zwierząt 

1 0 0 0 0 1 

OGÓŁEM 170 29 1440 0 1 200 

 
 
 
 
 
 



Informacja dotycząca współpracy straży gminnych / miejskich z Policją 

Za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2021 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 

Przy współpracy z policją Straż Miejska w Opolu  - Oddział Komprachcice na 
terenie gminy Komprachcice przeprowadził 4118 kontroli osób przebywających 
na kwarantannie i izolacji oraz sporządził i przekazał policji 25 notatek 
wskazujących na brak kontaktu z osobami przebywającymi na kwarantannie/ 
izolacji.   

2. Szkolenia i ich zakres Szkolenie wszystkich funkcjonariuszy Straży Miejskiej przez Policję, ITD.,Urząd 
Miasta Opola oraz inne podmioty zewnętrzne w tematach: 
W 2021 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/ 

Wspólne zadania pod względem porządku i bezpieczeństwa: 
- 4118 kontroli osób przebywających na kwarantannie/ izolacji. 
  
 

4. Inne wspólne inicjatywy Ponadto : kontrole obiektów komunalnych, kontrole obiektów handlowych                         
i autobusów pod kątem obowiązku zakrywania ust i nosa w związku z Covid -19            
( przeprowadzono 70 kontroli ). 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.  

 
Kontrole wykonane w 2021r na terenie gminy Komprachcice 

 

l.p. Temat kontroli Ilość  uwagi 

1. Kontrole porządkowe 363 kontrole dotyczyły ładu i 
porządku na terenie gminy 
Komprachcice, zakłócania 
spokoju, zaśmiecania , 
dewastacji mienia 

2. Kontrole terenów szkolnych oraz 
przedszkolnych  

176  

3. Kontrole w trybie art. 43` ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

188 kontrole dotyczyły miejsc 
publicznych pod katem 
spożywania alkoholu 
wbrew zakazom 
wynikającym z ustawy 

4. Kontrole okolic obiektów handlowych, 
spożywania alkoholu, sprzedaży 
małoletnim 

192  

5. Kontrole dzikich wysypisk śmieci  70  

6. Kontrole placów zabaw  129 kontrole dotyczyły 
dewastacji, spożywania 
alkoholu na ternie palców 
zabaw 

7. Kontrole osób bezdomnych oraz miejsc 26  



przebywania osób bezdomnych  

8. Kontrole dotyczące zwierząt 277 kontrole dotyczyły 
zaniedbywania zwierząt 
oraz braku środków 
ostrożności przy trzymaniu 
zwierzęcia 

9. Kontrole w trybie art. 379 ustawy POŚ               
( posesje) gospodarka odpadami 

51  

10. Kontrole w trybie art. 379 ustawy POŚ                          
( piece) spalanie odpadów 

47                        

11 Odbiór przyłączy pieców i instalacji 
gazowych  

42 współpraca z Wydziałam 
Ochrony Środowiska 

12. Kontrole w zakresie przestrzegania 
zakazu spalania pozostałości roślinnych 
na powierzchni ziemi 

21 w wyniku 
przeprowadzonych kontroli 
nałożono 10 mandatów 
karnych i 8 pouczeń 

13. Kontrole pod katem prawidłowej 
segregacji śmieci 

45  

14. Kontrola warunków zatrzymania 
pojazdów 

388 kontrole pod kątem 
nieprawidłowego 
parkowania pojazdów, 
wykroczeń popełnianych 
przez kierowców  

15. Kontrole okolic cmentarzy 57  

16. Kontrole osób przebywających na 
izolacji/kwarantannie COVID 19 

4118  

17. Ilość przeprowadzonych interwencji i 
kontroli łącznie na ternie gminy 
Komprachcice  

2874  

 
 

Sprawozdanie z działań profilaktyki w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Komprachcice                   
w 2021r. 

 

l.p. Tematyka prelekcji  Ilość 
klas 

Ilość 
osób 

Ilość 
prelekcji 

Spotkania z 
Dyrektorami 

szkół 
/Pedagogami 

1. Bezpieczna droga do szkoły 15 169 8 3 

4. Bezpieczny przedszkolak 5 135 4 2 

6. Bezpieczny pierwszoklasista 4 45 4 1 

 Bezpieczne wakacje 11 102 4 1 

 Bezpieczny senior 1 14 1  

 Razem 36 465 21 7 

 

1. Cykl prelekcji „Bezpieczne wakacje” 

Tematyka prelekcji jest bezpośrednio związana ze spędzaniem czasu wolnego 

podczas wakacji (tym bardziej, że w tym okresie dzieci często pozostają bez opieki 

rodziców) jak również z wybranymi sytuacjami, z którymi mogą mieć do czynienia 

podczas rodzinnych wycieczek w góry, nad morze oraz na półkoloniach, koloniach. 

Omawiane są także zasady korzystania z kąpielisk, zasady bezpiecznego poruszania 



się po drodze, rowerem oraz pieszo itp. Dzieci przypominają sobie numery alarmowe 

oraz ćwiczą sposoby przekazania ważnych informacji ratownikowi medycznemu,  

policjantowi czy straży pożarnej. Z uczniami klas starszych VII-VIII omówiono zasady 

odpowiedzialności prawnej osób nieletnich, zagrożeniach wynikających z zażywania 

używek i ich negatywny wpływ na człowieka. 

2. Cykl prelekcji „Bezpieczny przedszkolak”  

Zajęcia profilaktyczne są skierowane do wychowanków przedszkoli. Mają na celu 

uświadomienie dzieciom szereg niebezpieczeństw z jakimi mogą się zetknąć w domu,  

w przedszkolu, na placu zabaw oraz na drodze. Dzieci zdobywają wiedzę poprzez  

pogadankę oraz dzięki zabawie. 

3. Cykl prelekcji „Bezpieczny pierwszoklasista”  

Zajęcia zostały prowadzone dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Na prelekcjach 

zostały omówione  podstawowe zasady bezpieczeństwa podczas drogi do szkoły, w szkole 

oraz po za nią oraz zagrożenia wynikające ze spotkania osobami „nieznajomymi”. 

Przypomniano numery alarmowe, uczniowie ćwiczyli rozmowy telefoniczne z różnymi 

instytucjami. 

4. „Bezpieczna droga do szkoły” 

Prelekcje są adresowane do wychowanków ostatnich grup przedszkolnych oraz do 

uczniów klas I-III szkół podstawowych. Podczas zajęć  omawiano różne niebezpieczne 

sytuacje, które mogą się zdarzyć podczas drogi do przedszkola/ szkoły, w tym 

podstawowe znaki drogowe.  

5. Cykl prelekcji „Bezpieczny senior” 

Spotkanie z seniorami odbyło się w Domu Spotkań Wiejskich w Komprachcicach. Spotkanie 

miało na celu zwiększenie świadomości w zakresie zasad bezpieczeństwa i prawidłowych 

postaw jako uczestnik ruchu, w domu oraz zwrócenie uwagi seniorom na niebezpieczeństwa 

jakie na nich czyhają, gdyż pomysłowość oszustów nie zna granic. 

Za zakończenie przedszkolaki, uczniowie oraz seniorzy otrzymali elementy odblaskowe.  



 

 

 
 



 
 
 
 
 

Sporządziła 
I Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Opolu 
Beata Szpakowska 


