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SPRAWOZDANIE ROCZNE
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w larosławiu

na terenie powiatu j arosławskiego
2a2017 rok.
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INFORMACIA
o stanie p orządku i b ezpieczeństwa pub liczne go
. na terenie powiatu iarosławskiego za2017 r.

Powiat jarosławski na wschodzie opiera się o granicę z Ukrainq 1tanlczy
zpowtatami: lubaczowskim - na północy, ptzeworskim - na zachodzie i przemyskim
na południu. Terytorium podzielone jest na miasta: Jarosław, Radymno, Pruchnik

orazna gminy wiejskie: }arosław, Pawłosiów, Chłopice, Radymno, Laszki, Pruchnik,

Rokietnica, Roźwien ica, W iązownica.

Komenda Powiatowa Policji W Jarosławiu swoim zasięgiem terytorialnym

obejmuje obszat administracyjny powiatu jarosławskiego województwa

podkarpackiego. Powiat jarosławski połozony jest w pofudniowo - wschodniej części

Polski, w województwie podkarpackim. Leży na ważnyrn szlaku komunikacyjnym

drogowym i kolejowym, przy międzynarodowej trasie E _ 40 oraz autostradzie A - 4
Niemcy - Ukraina. Wschodnla częsć powiatu pokrywa się na długości 7 krn z gtanicą

ukraińską i stanowi swoistą ,,bramę na Wschód".

Terytorialnie powiat swoim zasięgiem obejmuje 11 gmin; 2 gmtny miejskie;

Jarosław Radymno i 1 gmina miejsko _wiejska: Pruchnik oraz 8 gmin wiejskich;

Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Radymno, Rokietnica, Roźwienica

i Wiązownica.

Obszar powiatu wynosi 1,029 km', co stanowi ok. 6 % powierzchni

wojewód'ztwa podkarpackiego/ na którym zamieszkuje ok' 724 tys' osób, z czego 61' o/o

na terenach wiejskich. obszar powiatu rozciąga się na dwóch krainach geograficznych.

Przeważająca część znajduje się w Kotlinie Sandomierskiej, anieznaczny południowy

górski kraniec należy do Pogórza Karpackiego. PrzepĘwająca przez powiat rzeka San

dzieli go na częśc ptawobrzeżną niższą i częśc lewobrzeżnąwyższą. Oprocz rzeki San

na terenie powiatu znajduje się ujęcie wody w miejscowości Munina, akwen wodny

,,Babionka", tzekaLubaczówka, zalew w miejscowości Radawa, akwen wodny ,,ZEK"

w Radymnie, rzeki Wisznia i Szkło. Bogactwem naturalnym powiatu są lasy porastające

ok.22"/" powterzchni.

W miejscowości Korczowa znajduje się drogowe ptzejscie graniczne

odpowiadające standardom europejskim, które funkcjonuje od roku 1'998.

Najwazniejsze obiekty administracji samorządowej to:

o Starostwo Powiatowe z siedzib4przy ul. Jana Pawła II77,

o Urząd Miasta z siedzibąptzy uL Rynek 1,
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o Urząd Gminy z siedzIbąptzy uL Piekarskiej'

!''' o IJtząd,Miasta z siedztbąprzy ul. Lwowskiej 20,

':'l':'i ''' '' o IJrządGminy z siedzibąptzy uI. Lwowskiej 38.

Ponadto na terenie Jarosławia znajdują Się banki, które posiadaja własną

ochronę wewnętrzną. Na te;enie }arosławia znajdująsię zakłady przemysłowe:

W większości placówki handlowe na terenie Jarosławia znajdują
sięprzy ulicach Słowackiego, Pruchnickiej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej, 3-go Maja

i Grodzkiej.

Na terenie rampy kolejowej przy uL Elektrownianej we wtorki i piątki kazdego

tygodnia odbywa się b azar handlowy.
D o większych obiektów hand lowych z alicz aj ą się

przy uI. Pruchnickiej,

gdzie pr zeby w aj ą Liczne grupy mie szkańców d o kon uj ąc z akup ow .

W Radymnie główne centrum handlowe znajduje się na Rynku

oraz przy ul. Lwowskiej. Przy tej ulicy prowadzony jest handel na terenie bazaru.

Charakterystyka zagrożeń:

I. Zagr ożenia kryminalne.

Według danych statystycznych ogólna liczba przestępstw stwierdzonych

na terenie powiatu jarosławskiego zwiększyła się o 166 przestępstw.

Jednostka Policji

Przestępstwa

stwierdzone

Przestępstwa

wykryte

2016 2017 201.6 Żo17

KPP Jarosław 1244 1410 993 1187
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Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych i procent ich wykrywalności:

Sposób działania sprawców
Sprawcy dokonując kradzieży z włamaniem do obiektów przestępstwa

przedostawali Się najczęściej PoPtZeZ otwarcie drzwi lub okien nieustalonym

naruędziem, Zerwarlie zawiasóW wybicie szyby w drzwiach lub oknie, wyrwanie ramy

okiennej, przecięcie zabezpieczen typu skobel, kłódka, przekręcenie wkładkL zamka,

użycie dopasowanego kLucza, ukręcenie kłódki, wyważenie okna Lub drzwi.

Okoliczności i warunki sprzyi aj ące dokonyw aniu przestępstw i wykroczeń.

W trakcie dokonywania kradzieży cudzej rueczy wykorzystywali najczęściej

nieuwagę pokrzywdzonych. Ponadto odnotowano przypadki pozostawienie ptzez

pokrzywdzonych swojego mienia bez dozotu (otwarty garaż, niezamknięty samochód,

niezamknięte mieszkania, pornieszczenie).
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II.Zagrożenia w ruchu drogowym.
w 2077 r. na drogach powiatu jarosławskiego zanotowano 39 wypadków

drogowych tj. o 5 więcej niż 2076 r./ w wypadkach drogowych 6 osób poniosło śmierć
;.tj.o5mnie;'niżw2016t., a42 osoby doznaĘ obrażeń ciałatj. o7 więcejniżw201'6r.

Zgłoszonych zostało 1073 kolizje drogowe o 777 więcej niż w 20L6 r '
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Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - poniższe
zrealizowanych Przez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu

Powiatowej Policji w Jarosławiu.

dane dotyczą czynności
Drogowego Komendy

Liczb a osób le gitymowanych Liczb a kontroli dro gowych

201.6 20073 77287

2077 22850 1,9499
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Mandatv karne Pouczenia Wnioski do sądu
2016 7878 882 590

2017 7055 1051 526
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W roku 2077 polic1anci WRD KPP w Jarosławiu przeprowadzl'Ii 67 dziaŁan
narzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
Trueźwy poranek
Prędkość
Bezpieczny weekend
Alkohol i narkotyki
Smog
Truck & bus
Pasy
B ezpieczne wakacj e I ferie
Bezpieczna droga do szkoĘ
Światowy dzienofiar wypadków drogowych

72
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III. Zagtożenia powstawaniem wykroczeń.
Wykroczenia ujawnione na terenie powiatu jarosławskiego w 2077 roku

zakończone Poaczeniem, postępowaniem mandatowym, skierowanie wniosku

o ukaranie do Sądu oraz odstąpieniem od skierowania sprawy do Sądu (dane ogólne).

Wykroczenia Przeciwko I1ość uj awnionych wykroczeń
w 2077 r.

Porządkowi i spokojowi publicznemu 334

Bezpieczeństwu osób i mienia 82

B ezpie czeństwu l' p ot ządkowi w komunikacji 1.1.327

Mieniu 685

oby cz ajnoś ci publicznej 369

U t ządzeniom uzytku publiczne go 194

Przepisom o wychowaniu w trzeźwości i

pr zeciw działaniu alkoholizmowi

767

Innym przepisom 3s3
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wnioski o ukaranie
do sądu

mandatów karnych pouczeń

Ilość zastosowanych
środków prawnych

w 2017 r.
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Wykroczenia zaistniałe na terenie powiatu jarosławskiego zakonczone
zastosowaniem represji p o Pr zeptowadzeniu czynności wyj aśni ający ch.

L. p. Sposób zakończenia I1ość

1
Ltczba wykroczeń zakończonych skierowaniem wniosku o
ukaranie do Sądu

1,265

2 Liczb a wykrocze ń zakończonych nałozeniem MKK 456

a
J

Liczba wykroczen
od skierowania wniosku o
sprawcv

zakończonych odstąpieniem
ukaranie do Sądu - niewykrycie 486

4
Llczba czynów karalnych w sprawach skierowanych do
Sądu

12

5
Liczba wykroczeń zakończonych zastosowaniem środka
oddziaĘw ania pozakarnego (art. 41 KW)

27

6
ogółem Iiczba wykroczeń w ramach prowadzonych
czynności wyj aśniaj ących

2246

Wykrocrenia zaistniałe na terenle powiatu
jarosławski*go za kończone za stosowa n iem

represji po przeprowadzeniu czYnnCIści

wyjaśniających
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IY . Z agr o żeni a do tycz ąc e d emo ru|iz acji ni e l etni ch.

L. p. Zagrożenie
IIoścprzypadków

stwierdzonych

1
Ujawnieni nieletni
narkotvków

pod wpĘwem alkoholu lub
16

2 Ujawnieni nieletni Lciekinierzy z domów rodzinnych
7

J

Ujawnieni nieletni uciekinterzy
opiekuńczo - wychowawczyci:.,
ośrodków Wychowawczych,
ośrodków Socioterapeutycznych

z placówek
Młodzieżowych
Młodzieżowych
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Działania Policji' celem wyeliminowania zagrozeń:

I. Dane dotyczące ilości służb wykonanych w
oraz współptacaz podmiotami pozapolicyjnymi.

ramach służby zewnętrznej

L. p. Skierowane Slły I1ość

1 Patrolowo - interwencyjne 5849

2 Dzielnicowi 551,2

J Prewencji 798

4 Kryminalne 300

5 wtaz ze StrażąMiejską 13

6 wtaz ze StrażąOchrony Kolei 113
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Dane dotyeząc€ ilości sługb wykonanych w
ramach stuzlry zewnętrznej oraz współpraca

z podmiotami posapolicyjnymi ur 20L7 r.

5849
55i2

!

II. Dane dotyczące działań podejmowanych w związku z bezpieczeństwem osób
i mienia.

tr**tl
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:il**
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L.p. Rodzaj czynności I1ość

I Wy1egitymowano osób 48482

Przeprowadzono interwencji ogółem 74584

w
tym:

Interwencje w miejscu
publicznym 726Ż3

Interwencje domowe 7628
ĄJ Zatt zy rnano osób poszukiwanych 68

4 Doprowad zono osób ogółem: r620

w tym do
wytrzeźwtenia

do jednostki Policji 655

do MoZU Przemyśl 224

do placówek słuzby zdtowia 44

Do miejsc a zamreszkania/pobytu 202

8

Zrealizowano Nakazow
doprowad zenia: do Sądu, Prokuratury,
innych organów

272
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III. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem za9tożeniom w ruchu
drogowym.

wykorzystanie w maksymalnym stopniu do służby na terenie powiatu
jarosławskiego nieoznakowanych radiowozów z video _ rejestratorem, celem
eliminacji wykroczeń będących główną przyczyną wypadków drogowycĘ
j ak też eliminowania z ru ch u nietr zeźwych kieruj ących;
kierowanie w szczególności w rejon miasta Jarosławia, miasta i gminy Radymno,
Miasta i gminy Pruchnik oraz gminy Wiązownica częstsze patrole
z wykorzystaniem w okresie letnim posiadanych motocykli słuzbowych, celem
zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych szczegóInte ilości wypadków
i wypadków ze skutkiem śmiertelnym;
W miarę mozliwości w tym wynikających z planowania koordynacji tras
krajowych i wojewódzkich przesuwanie czasowo nadzot patrolu ruchu
dro gowe go w rej ony tras występuj ące go wzrostu zagr o żeń wypadkowością;;
obejmowa nie szczególnym nadzorem pieszycĘ w zmożenie restrykcji wykroczeń
popełnianych przez kierujących jak też pieszych, stanowiących bezpośrednią
pr Zy czynę najp ow ażniejszych zdarzeń w tym ze skutkami śmiertelnymi.

w ruchu drogowym nanoszonych na Krajową Mapę ZagrożenBezpteczeństwa.

IV. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałani em za1tożeniom pod'czas

imptez masowych.

']'. Zbiorcwe naruszenia prawa zaistniałe podczas zabezpieczenia imprez
(równiez nie masowych) z krótkim opisem ich okoliczności oraz efektów działait
policyjnych otaz sposobu zakończenia spraw wobec osób zatrzymanych
w ich trakcie.
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W analizowanym okresie podczas zabezpieczenia irnprez sportowych
na terenie powiatu jarosławskiego nie zanotowano zbiorowego naruszenia prawa.

2. Ilość przep,Iawadzonych na podległym terenie ,,akcji" i ,,operacii'' policyjnych
zw iąz any ch z z ab ezp i e cz eniem imprez sp ortowych.

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2017 r. Przeprowadzono ogołem 3 akcje
policyjne.

3. Ilość zabezpieczonych imprez sportowych nie kwalifikowanych iako impreza
masowa.

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2077 r. zabezpieczorLo w formie

zabezpieczenia prewencyjnego 40 oraz w formie interwencji 77 irnprez sportowych
o charakterze niemasowym.

4. Ilość wykonanych zabezpieczeń, które zgodnie z dyspozycjami Komendanta
Głównego Policii były rejestrowane ptzez Policję.

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji w zakresie zabezpteczeń

imprez masowych z użyciem kamery wideo w analizowanym okresie zatejestrowano

9 zabezpleczeń, w tym:
o 3 _ zabezpieczenia w ramach meczów piłkarskich na terenie powiatu

jarosławskiego,

. 14 _ zabezpieczeńw ramach wykonanych zespołow monitorujących'

Działania policii, celem uświadomienia mieszkańcom llowiatu jarosławskiego

możliwych zagrozeń i sposobów przeciwdziałania:

I. D zi ałalna w f ama ch czynno ś ci b ezp o śre dni ch.

1. Działania w ramach prowadzonych ,,Programów prewencyjnych''

,,BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE" - dziatania polegaĘ przede wszystkim na organizowaniu
spotkań w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponad gimnazjalnych
a także w przedszkolach.
W młodszych klasach funkcjonariusze mówili o bezpieczeństwie na drodze, w szkole, w domu,
natomiast w klasach starszych o odpowiedzialności praw1ej.
Ponadto w ramach tego programu Plzeprowadzane zostaĘ działania:

. ,,Bezpieczna droga do szkoły" _ wspólnie ze Strażą Miejską podczas spotkań dzieci

otrzymywaĘ rcżnego rodzaju gadżety Ę. książeczki, elementy odblaskowe, cukierki.

Wszystkie upominki fundowan e byĘ PT zez U r ząd Miasta Jarosławia.
o ,,Bezpieczne Ferie'' te działania ukierunkowane byty ptzede wszystkim

na bezpieczeństwo dzieci odpoczywających podczas ferii zimowych. Policjanci

uczestniczyli w spotkaniach z dziećmi mówiąc o unikaniu zagrożeń, kontrolowali tzw.
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,,dzikie" lodowiska, punkty sptzedaży i podawania alkoholu, miejsca gromadzenia

się młodzieży.
:'t

o ,,Waga1,9wicz 20L7" - w ramach akcji plzeprowadzano kontrole miejsc zagrożonych
aktami Wandalizmu i wybrykami chuligańskimi ze strony młodzieży, podczas których
legitymowano osoby nieletnie i małoletnie.

o ,, Bezpieczne Wakacfe 20L7" - akcja realizowana byŁa w okresie od 26 CzeTwca
do 31 sierpnia 2017 r. W działaniach wzięli udziat policjanci wszystkich pionów
Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu, którzy PrzePTowadzali kontrole placówek
oświatowych, miejsc wypoczynku wakacfnego, punktów sprzedaży i podawania
napojów alkoholowych, miejsc, w których może dochodzić do prostytucji dzieci
imłodzieży oIaz dystrybucji i ptzyjmowania substancji psychoaktywnych. Ponadto
prowadzone byĘ działania edukacyjne, podczas spotkań z uczniami funkcjonariusze
poruszali tematy bezpiecznego spędzania czasu wolnego. Podczas organizowanych

?rzez UM imprez kulturowo rozrywkowych dla dziec| funkcjonariusze
KPP w Jarosławiu braliudział w ich zabezpieczeniu.

,,sToP PAToLoGIoM RAZEM BEZPIECZNIEJ" _działania polegaĘ zarówno
na przeprowadzaniu działan edukacyjnych tj. pogadanki W szkołach, włączaniu
się w kampanie otaz Przeprowadzaniu kontroli. Kontrolowano sklepy prowadzące sprzedaż
alkoholu i tytoniu, lokale gastronomiczlte, funkcjonariusze rozmawidri z właścicielami
i osobami sprzedającymi uświadamiając ich, na jakie konsekwencje *ogą Się narazić
w przypadku nie stosowania się do Ustawy o przeciwd ziałaniu alkoholizmowi, Ustawy
o narkomanii czy ustawy o tytoniu . Te działania przeprowadzane były przede wszystkim
z Miejskimi i Gminnymi Komisjami Rozwiązywania Problemów Alkoholowych otaz Strażą
Miejską. Łącznie PrzePTowadzono 97 spotkań.
Ponadto w ramach tego programu przeprowadzono KONKURS PLASTYCZNY
pn. ,,Bezpieczne Wakacje'' . w 2017 roku wzięło w nim udziaŁ 25 szkoŁ, które przesłały 298

prac, nagrody ufundowane zostaĘ Ptzez Wójta Gminy Pawłosiów, Burmistrza Miasta

Jarosławia oraz Komendanta Powiatowego Policji w Jarosławiu.

Przeprowadzono także działania:
o ,,Alkohol - ograniczor1a dostępność"
o ,,Dopalacze i inne środki"
. ,,Handel]rudźmi"
o ,,Narkotyki"

,,PSEUDOKIBIC JAROSŁAWSKI" - działania polegaĘ przede wszystkim
naptzeptowadzaniu działań zabezpieczających imprezy sportowe otaz działań edukacyjnych
tj. pogadanki w szkołach podczas których funkcjonariusze mówilri o ,,zdrowym" kibicowaniu
bez zachowań antagonistycznych. W ramach programu ?IzeProwadzono 52 spotkania.
Ponadto w KPP w Jarosławiu organizowane byĘ spotkania z przedstawicielami klubów
sportowych.
,'osTRoZNIE - PIES' - ten program skierowany był do maĘch dzieci. Policjanci podczas
zajęc uczyli je jak mają unikac zagrożeń ze strony psów m.in. pokazując pozycję tzw. ŻoŁwia.

Prezentując tablice poglądowe dzieci zaPoznawaty się z rasami psów agTesywnych uznanych
zaniebezpieczne. W ramach programu przeprowadzono 93 spotkania.

,,BEZPIECZNY sENIoR" - Program skierowany jest do osób starszYctu w podeszĘm wieku.
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w Ż017 roku omawiane byĘ zagadnienia związane z za1rozeniami w życiu
codziennym tj. oszustwa na wnuczka, kradzieze kieszonkowe, kolizje i wypadki drogowe
zudziałem pies7ych, Przemoc w rodzinie, wa|izka edukacyjna. Równiez na spotkania
zaptaszani byli przedstawiciele innych sfużb q. SM, Straży Pożarnej czy Ratowników
Medycznych.'"W ramach programu PrzeProwadzono 26 spotkań z tzw. seniorami. Spotkania

Przeplowadzane byŁy * Domach Pomocy Społecznej, Klubach Seniorów, Związkach Emerytów
i Rencistów, Schroniskach dla osób bezdomnych.

,,OGRANICZyC WANDALIZM" _Działania miaĘ na celu zapobieganie dewastacji mienia
głównie poptzez umieszczanie na ścianach budynków tzw. grafhti. Kierowany do uczniów
w szkołach i rrrieszkańców powiatu jarosławskiego. Podczas pogadanek funkcjonariusze
uświadamiali młodziez o konsekwencjach prawnych dewastacji, natomiast mieszkańców
zachęcano do zgŁaszania tego typu wybryków chuligańskich. W ramach programu
przeprowadzono 226 spotkań zuczniami i ich rodzicami, atakże mieszkańcami powiatu.

,,BEZPIECZNY OGRÓD" _ Program kierowany był do wszystkich użytkowników działek
i miał na celu poprawę bezpieczeństwa na ich terenie. W ramach programu PrzePTowadzono
70 spotkań z tżytkownikami działek.
Ponadto w ramach tego programu co roku przeprowadzone zostĄ dziataniapn. ,,Bezdomni".

,,CYBERBEZPIECZNI" _ Program miał na celu ochronę i edukację młodych internautów
poprzez dostarczenie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z Internetu oraz konsekwencji
zachowań niezgodnych z prawem. W ramach Programu PrzeProwadzono 82 spotkania.

2. KRAJOWA MAPA ZAGROZEN BEZPIECZENSTWA - powiat
od 01.01.2017 r. do 31'.1'2.Ż017 r. - wpłynęło ogółem 618 zgłoszeń -

"/" o gołtl zgŁoszony cł:i

Kategorie zagrozeń:
P rzekr aczanie dozwolonej prędkości
Nieprawidłowe parkowanie
Spozywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych
Dzikie wysypiska śmieci
Używanie środków odurzających
Niewłaściwa infrastruktura drogowa
Grupowania się małoletnich zagr. demor alizaĄą
Zła organizacja ruchu drogowego
Nielegalne rajdy samochodowe
Akty wandalizmu
Zebractwo
Wałęsające się bezpańskie psy
Wypalanie traw
Znęcanie się nad zwierzętami
Zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych
Bezdomność
Dzikie kąpieliska
Niestrzezo ny pr zejazd kolejowy

jarosławski - dane za okres
potwierdzono 213 q. 34,75

221

1.59

118

ZJ

19

15

1.3

11

9

9

7

6

J
').

1
-1.

1

1
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Prognoza zaerożeń na 2018 r.

W 2018 t. ptzewiduje się dla powiatu jarosławskiego zagrożenia takie jak;

I. W,4ąkresie przestępczości kryminalnej;

parkowanych poza obrębem działania kamer, głównie na parkingach osiedlowych,
w miejscach ustronnyc{r, gdzie przedmiotem zaboru stają Się zatówno
radioodtwatzacze samochodowe juk też nawigacje samochodowe, telefony
komórkowe i inne wartościowe przedmioty,

mieszkalnych, placówek handlowych na terenie całego powiatu,
zagrożenia związane z powstawaniem uszkodzeń cudzej tZeCZy _ zdarzenia mające
miejsce na terenie całego powiatu, często są to uszkodzenia irracjonalnebez zadnego
motywu noszące charakter wybryku chuligańskiego np. uszkodzenia znaków
drogowych, ławek, drzewek ozdobnych, elewacji budynków,
zagrożenta związane z powstawaniem przestępczości narkotykowej, przede
wszystkim rozProwadzanie środków odurzających wśrod rnłodzteży szkolnej
jak też pt zy okazji o r ganiz owania r ó żne go r o dz aju imp rez ( dy skote ki),

dostatecznej opieki ze strony opiekunów,

(zwłaszcza tzw. kradzteże kieszonkowe na bazarach w dni targowe, ale także
w sklepach i środkach masowej komunikacji),

W zakresiebezpieczeństwa w ruchu drogowym;

miasta Jarosławia Tywonia - Tuczempy należy szczegóInie zwrócić uwagę
na bezpieczeństwo poruszania się tych uczestników drog dopuszczaj'ących
się wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości jak tez eliminowania z ruchu
nietr zeźwych kieruj ących.

II. w zakresie porządku publicznego;

sportowym i w związku z pr zejazdami i przyjazdami kibiców prywatnymi środkami
lokomocji oraz komunikacji PKP i PKS.

mieszkańców powiatu;

się otaz osob zaginionych oraz wŁączenie do realizacji tych zadań policjantów służb
kryminalnycĘ prewencji i ruchu drogowego, a także egzekwowanie efektów pracy
w tym zakresie.

maksymalnego wyeliminowania sPraw długoterminowych.

Planow
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postępowań w których odzyskano i zabezpieczono mienie przy jednoczesnym
uzyskaniu jego maksymalnej wartości.
Zwiększenie,liczby sŁużb zewnętrznych w tym słuzb ponadnormatywnych patroli
pieszycĘ,i3l'nptoryzowanych. Patrole dyslokować w rejonacĘ gdzie najczęściej
dochodziło do niepożądanych zdatzeń, a więc ulic; 3 _ go Maja, Elektrowniana,
Krakowska, Piekarska, Konfederacka, Bandurskiego, Poniatowskiego, Słowackiego,
Sikorskiego, osiedli: Annii Krajowej, Witosa, Pułaskiego, Prośbów, 1000- Lecia,
Kopernika oraz dworca PKP, PKS, zlecając zadania pod kątem przeciwdziałania
dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.
Legitymować małoletnich pozostających w Potze nocnej bez opieki rodziców
lub opiekunów w miejscu i okolicznościach, w których mo$4 stać się ofiarami, bądź
sPrawcami przestępstw lub wykroczery aw uzasadnionych przypadkach
przekazywania ich rodzicom lub opiekunom na pisemnym poświadczeniem.
Zgodnie z $ 10 pkt. 2 zarządzenia nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia
3listopada 201.0 r. w Sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantow
w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oraz dziaŁań
podej mowanych rLa r zecz nieletnich.

zabezpteczeństwo publiczne: Sttażą Miejska, Służbą ochrony Kolei, Sttażą
Granicznq Żandarmerią Wojskowfu a taktykę pełnienia służby opierać na częstych
obecnościach w miejscach i rejonach zagrożonych.
Realizować zadania wynikające z bieżących planów działań prewencyjnych.
D o działań prewencyj nych angażow ać w iększ ą iloś ci p atroli.
Zwiększenie efektywności dziaŁań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy
ze społeczeństwem.
Podniesienie skuteczności działan Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych
wsp ółcze snych z agr o żeń, w tym cyb er pt zestęp cz o ś ci
Wzrost skuteczności działan Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej
uciążIiw ej społe cznie.
Działanta Policji ukierunkowane na poPraw ę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
optyllaalizaga dztałan Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa irnprez
masowych.
Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie
kompetencji zawodowych funkcj ona ńuszy i pracowników Policj i.

Doskonalenie jakości zadan realizowanych PtZeZ policjantów i pracowników Policji

P oPr zez z apewnienie optymalny ch warunków pełnienia służby l pr acy .

Wvkonano w 3 cgz.
- cgz. nr 1 _ stalosta Jarosławski,
- egŻ. nl 2 - Pżewodniczący Rady Powiatu Jarosławskiego,
- egz. nt 3 - ala,

Opracował/Wykonał: asp' szt. Dobromir FIorek

'T.TCZELNIK
vVvdziału Prewer

ł(omeńdy Powiatow7
w Jarosł
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