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Sprawozdanie 
o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie gminy Przyłęk za 2012 rok

I. WYNIKI PRACY PIONU KRYMINALNEGO

Z danych statystycznych 2011 - 2012 dotyczących Komendy Powiatowej Policji 
w Zwoleniu wynika, że na terenie gminy Przyłęk nastąpił spadek dynamiki przestępstw 
wszczętych ogółem i wynosi 92,1%.
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PRZĘSTĘPSTWA KRYMINALNE -  7 wybranych kategorii (na podstawie postępowań 
wszczętych)

Kradzież

□  styczeń -g rudz ień  2011 r.

□  styczeń - grudzień 2012 r.

P-stwa
i i------------------------------

Bójka lub KradzieżKradzież Uszkodzenie Uszczerbek 
cudzej z włamaniem rzeczy na zdrowiu rozbójnicze pobicie samochodu 
rzeczy

Dynamika 70,6% 120,0% 100,0% 200,0%

II. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE STANU BEZPIECZEŃSTWA 
W RUCHU DROGOWYM

W 2012 roku na drogach gminy Przyłęk doszło do 6 wypadków drogowych -  
wzrost o 3 wypadki (2011 rok -  3 wypadki) i 30 kolizji -  wzrost o 5 kolizji (2011 rok -  25 
kolizji).

35  -| 30 □  styczeń - grudzień 2011 r.

wypadki kolizje ranni zabici

wzrost o 3 wzrost o 5 wzrost o 5 wzrost o 2



III. WYBRANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE SŁUŻBY PREWENCYJNEJ

Miernik - Czas reakcji na zdarzenie

Zagadnienie monitorowane przez KWP zs. w Radomiu. W 2012 roku w KPP w Zwoleniu 
miernik ten na terenie wiejskim został osiągnięty na poziomie 9,49 przy wartości 
progowej 15,00.

styczeń - grudzień 2011/2012
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Formularze „Niebieska Karta -  A” wypełnione przez Policję

Na terenie gminy Przyłęk w roku 2012 liczba interwencji domowych dotyczących 
przemocy fizycznej lub/i psychicznej, podczas których policjanci sporządzili formularz 
„Niebieska Karta -  A” wyniosła - 29 „Niebieskich Kart” (2011 rok -  41 „NK”).
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Spadek o 12 formularzy „NK”
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IV. REALIZACJA INICJATYW PROFILAKTYCZNYCH

Ważnym aspektem naszej działalności, wpływającym na poziom bezpieczeństwa, 
są działania profilaktyczno -  edukacyjne realizowane w powiecie zwoleńskim. Realizując 
założenia rządowego programu „Razem bezpieczniej” odpowiadamy na potrzeby 
społeczne, edukujemy dzieci i młodzież, dążąc do stałego podnoszenia jakości 
i efektywności pracy. Naczelnym wyzwaniem policjantów jest dalsze ograniczanie 
przestępczości nieletnich i efektywna praca wykrywcza, zwłaszcza w 7 kategoriach 
przestępstw pospolitych.

• Realizacja projektu „Odświeżamy nasze miasta”, wspólnie z Powiatową Stacją 
Sanitarno -  Epidemiologiczną w Zwoleniu. W tym działania w ramach 
„Światowego Dnia bez Papierosa” - kontrolowano sklepy, bary, stacje paliw 
i restauracje pod kątem ustawy w zakresie przestrzegania zakazu palenia oraz 
oznakowania stref bezdymnych, prowadzono rozmowy z handlowcami nt. zakazu 
sprzedazy wyrobów tytoniowych osobom małoletnim, rozmowy z młodzieżą 
w rejonie szkół średnich dot. szkodliwości palenia.

• W ramach „Bezpiecznych Wakacji” prowadzono spotkania z dziećmi pn. „Latem 
odpoczywamy bezpiecznie” na temat zagrożeń związanych z letnim 
wypoczynkiem, a w szczególności z wypoczynkiem nad wodą, spotkania z psem 
patrolowo -  tropiącym pod kątem bezpiecznych zachowań w przypadku ataku 
ze strony groźnego psa.

• Realizacja kampanii społecznej „Bezpieczny Senior” -  poprawa bezpieczeństwa 
osób starszych, zmniejszenie liczby przestępstw popełnionych na osobach 
starszych, zwiększenie poziomu świadomości na temat zagrożeń, ochrona interesów 
konsumentów -  seniorów.

• Działania prewencyjne - pod kątem ujawniania przypadków sprzedaży 
i podawania alkoholu osobom małoletnim przez sprzedawców i właścicieli punktów 
handlowych, ujawniania przypadków spożywania alkoholu przez osoby małoletnie
- egzekwowanie Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi.

• Realizacja kampanii „Pozory mylą, dowód nie" poprzez wspólne kontrole punktów 
sprzedaży wyrobów alkoholowych z pracownikami GKRPA w Przyłęku.

• Organizacja spotkań z rodzicami, nauczycielami i młodzieżą informujące
0 szkodliwości picia alkoholu, palenie papierosów i zażywania narkotyków wśród 
osób małoletnich.

• Prowadzono prelekcje w szkołach nt. bezpieczeństwa dzieci w Internecie, podczas 
których wykorzystywano scenariusz zajęć pn. „3...2...1... INTERNET” oraz 
omawiano zasady bezpiecznego korzystania z Internetu, zjawisko cyberprzemocy
1 odpowiedzialności karnej za czyny popełniane w Sieci przez osoby małoletnie.

• Realizacja programów "Kabecjanie dają radę" oraz "Smok Mądragon daje radę", 
w ramach których policjanci ruchu drogowego i prewencji brali udział 
w pogadankach z dziećmi kl. II i III szkół podstawowych. Celem spotkań było 
zwiększenie świadomości i wiedzy na temat prawidłowych, bezpiecznych



zachowań w domu, w szkole, na drodze i podczas zabawy oraz zmniejszenie liczny 
wypadków i urazów wśród dzieci.

• Organizacja debaty społecznej pod hasłem „Bezpieczeństwo to nasza wspólna 
sprawa” na temat oceny stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu. Z badań 
ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników debaty wynika, że 79% 
respondentów pozytywnie oceniło pracę Policji w walce z przestępczością, ponad 
60% badanych uważa, że w powiecie zwoleńskim żyje się bezpiecznie. 
ZOBOWIĄZANIA PRZYJĘTE PRZEZ POLICJĘ:
- działania zmierzające do ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom małoletnim,
- ograniczenie zachowań chuligańskich, w tym niszczenie mienia i zakłócanie 
porządku publicznego,
- zapobieganie spożywania alkoholu w miejscach publicznych.

V. PODSUMOWANIE

Aktywnie realizowaliśmy priorytety KGP 2 0 1 0 -2 0 1 2  oraz zalecenia w kluczowych 
obszarach:

■ wzmocnienie współpracy społeczeństwo -  obywatel
■ policjant „liniowy”
■ doskonalenie organizacji Policji

VI. WNIOSKI - ZALECENIA

1. Kontynuacja dobrych praktyk w zakresie ograniczania przestępczości, 
w tym w odniesieniu do pracy wykrywczej.

2. Szczególne zainteresowanie poważną przestępczością (zabójstwa, zgwałcenia, 
uprowadzenia, napady z bronią, narkotyki, nielegalna broń, amunicja i materiały 
wybuchowe) i zwalczanie przestępczości gospodarczej i korupcyjnej.

3. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, szczególnie NURD, głównie piesi.
4. Natychmiastowa reakcja na zdarzenie.
5. Kontynuacja działań profilaktycznych.
6. Debaty społeczne -  wzrost ich roli w procesie komunikacji ze społeczeństwem.
7. Poprawa warunków pracy i służby.
8. Troska o właściwe gospodarowanie zasobami.

VII. PRIORYTETY KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI na lata 2013 -  2015

I. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję Policji 
na zdarzenie.

II. Działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach.
III. Ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa poprzez 

skuteczniejszą walkę z przestępczością gospodarczą.
IV. Zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy policjantom

i pracownikom policji w celu doskonalenia jakości wykonywanych przez nich zadań.
V. Usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystywanie nowoczesnych 

rozwiązań teleinformatycznych i finansowych.
VI. Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

Wyk. A. Kołdej
Inspektor Zespołu ds. Nieletnich i Patologii WP 
KPP w Zwoleniu


