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INFORMACIA
o stanie porządku i b ezpieczeństwa publicznego

na terenie powiatu iarosławskiego za20!8 r.

Ogólna charakterystyka obszaru.

Powiat jarosławski na wschodzie opiera się o granicę z IJktainq gtaniczy
z powiatami: lubaczowskim - na północyl przeworskim - na zachodzie i przemyskim
na południu. Terytorium podzielone jest na miasta: Jarosław, Radymno, Pruchnik
oraztra gminy wiejskie: Jarosław, Pawłosiów, Chłopice, Radymno, Laszki, Pruchnik,
Rokietnica, Roźwien ica, W tązownica.

Komenda Powiatowa Policji W }arosławiu swoim zasięgiem terytorialnym
obejmuje obszar administracyjny powiatu jarosławskiego województwa
podkarpackiego. Powiat jarosławski położony jest w południowo _ wschodniej części
Polski, w województwie podkarpackim. Leży na ważnym szlaku komunikacyjnym
drogowym i kolejowym', ptzy międzynarodowej trasie E _ 40 oraz autostradzie A _ 4
Niemcy _ Ukraina. Wschodnia częsc powiatu pokrywa się na długości 7 km z gtanicą
ukraińską i stanowi swoistą ,,bramę na Wschód".

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

Jarosław Radymno i 1 gmina miejsko -wiejska: Pruchnik otaz 8 gmin wiejskich;
Chłopice, Jarosław, Laszki, Pawłosiów, Radymno, Rokietnica, Roźwienica
i Wiązownica.

Obszar powiatu wynosi 1029 kmt, co stanowi ok. 6 %" powierzchni
województwa podkarpackiego/ na którym zamieszkuje ok. 724 tys. osób, z czego 61 "/o

na terenach wiejskich. obszar powiatu rozciąga się na dwóch krainach geograficznych.
Przeważająca część znajduje się w Kotlinie Sandomierskiej, a nieznaczny południowy
górski kraniec należy do Pogorza Karpackiego. PrzepĘwĄąca Przez powiat rzeka San
dzieli 80 na częsc ptawobtzeżną niższą i częśc lewobrzeżną wyższą. oprocz rzeki San

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

,,Babionka", tzeka Lubaczówka, zalew w miejscowości Radawa, akwen wodny ,,ZEK"
w Radymnie, rzeki Wisznia i Szkło. Bogactwem naturalnym powiatu są lasy porastające

ok.22 % powierzchni.
W miejscowości Korczowa znajduje się drogowe przejścte graniczne

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

Najwazniejsze obiekty administracji samorządowej to:

o Starostwo Powiatowe z siedzibąPrzy uI. }ana Pawła II1'7,

o Urząd Miasta z siedzibąprzy uL Rynek 1,
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o Urząd Gminy z siedzibąprzy uI. Piekarskiej,

o Utząd Miasta z siedz1bąprzy uL Lwowskiej 20,

o Utząd Gminy z siedzIbąprzy uI. Lwowskiej 38'

Ponadto na terenie }arosławia znajdu1ą się banki, które posiadają własną
ochronę wewnętrzną. Na terenie Jarosławia znajdu1ąsię zakłady przemysłowe:

W większości placowki handlowe na terenie Jarosławia znajdują
się ptzy ulicach Słowackiego, Pruchnickiej, Jana PawŁa II, Grunwald zkiej, 3-go Maja
i Grodzkiej.

Na terenie rampy kolejowej przy uL Elektrownianej we wtorki i piątki każdego
tygodnia odbywa się bazar handlowy.

Do większych obiektów handlowych zaIiczają się:

przy uI. Pruchnickiej,

gdzie pr zeby w aj ą ltczne 8 rupy mie szk ańców d okonuj ąc z akupów.
W Radymnie główne centrum handlowe znajduje Się na Rynku

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

Charakterystyka zagrożeń:

I. Zagr ożenia kryminalne.
Wedfug danych statystycznych ogólna liczba przestępstw stwierdzonych

na terenie powiatu jarosławskiego zmniejszyła się o 47 przestępstw.

]ednostka Policji

Przestępstwa

stwierdzone

Przestępstwa

wykryte

2017 2018 2017 2018

KPP ]arosław 1410 !363 1187 1206
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Przestepstwa na terenie
Powiatowej Policji
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Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych i procent ich wykrywalności:

Sposób działania sprawców.

Sprawcy dokonując kradzieży z włamaniem do obiektow przestępstwa
przedostawali się najczęściej poprzez otwarcie drzwi lub okien nieustalonym
narzędziem/ Zerwanie zawiasóW wybicie szyby w drzwiach lub oknie' wyrwanie ramy
okiennej, przecięcie zabezpieczen typu skobel, kłódka, przekręcenie wkładki zamka,
użycie dopasowanego klttcza, ukręcenie kłódki, wyważenie okna lub drzwi.

okoliczności i warunki sprzyjaiące dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.
W trakcie dokonywania kradzieży cudzej rzeczy wykorzystywali najczęściej

nieuwagę pokrzywdzonych. Ponadto odnotowano ptzypadki pozostawienie pTzez
pokrzywdzonych swojego mienia bez dozoru (otwarty gataż, niezamknięty samochód,
niezamknięte mieszkania, pomieszczenie)'

II. Zagtożenia w ruchu drogowym.

W 2018 r. na drogach powiatu jarosławskiego zanotowano 37 wypadków
drogowych tj' o 2 mniej niż2077 r./ W WyPadkach drogowych 7 osób poniosło śmierć,
tj. o1więcej niżw2077 r', a37 osób doznało obrażeń ciała, tj. o 5 mniej niżw2077 r'
Zgłoszonych zostało 926 koliz1i drogowych tj. o 147 rnniejniżw 2077 r. (7073 kolizje)'

Zdarxenia drogowe
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Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym - poniższe
ztealizowanych Ptzez funkcjonariuszy Wydziału Ruchu
Powiatowej Policji w Jarosławiu.

dane dotyczą czynnoŚct

Drogowego Komendy

Ltczb a osób le gitymowanych Liczb a kontroli dro gowych
2077 22850 79499

2018 1,9994 76494
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2078 3755 2707 543
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W roku 2018 policjanci WRD KPP w Jarosławiu
narzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogclwym:

- Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
- Trzeźwy poranek
- Prędkość
- Bezpieczny weekend
- Alkohol i narkotyki
- Smog
- Truck & bus
- Pasy
- Bezptecznewakacje/ferie
- Bezpieczna droga do szkoĘ
- Światowy dzienofiar wypadków drogowyclr

Przeprow adzlli 7 5 działan
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III. Liczba popełnionych wykroczeń w 2018 roku.
Wykroczenia ujawnione na terenie powiatu jarosławskiego W 2078 roku

zakończone pouczeniem, postępowaniem mandatowym, skierowanie wniosku
o ukaranie do Sądu oraz odstąpieniem od skierowania sprawy do Sądu (dane ogólne
z wył ączeniem V,ł y dziaŁu Ruchu Dłogowego KPP w Jarosławiu).
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Wykroczenia Przeciwko Ilość ujawnionych wykroczeń
w 2018 r.

Porządkowi i spokojowi publicznemu 329

Bezpieczeństwu osob i mienia 24

Bezpteczeństwu i porządkowi w komunikacji 1.557

Mieniu Ż07

Obyczajności publicznej 278

U r ządzeniom użytku publiczne go Ż67

Przepisom o wychowaniu w trzeźwości i
pr ze ctw działaniu alkoholizmowi

828

Innym przepisom 436
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wnioski o ukaranie
do sądu

mandatów karnych pouczeń

Iłość zastosowanych
środków prawnych

w 2018 r.
388 1418 1984
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Wykroczenia zaistniałe na terenie powiatu jarosławskiego W 2018 roku
zakoticzone zastosowaniem represji Po ptzeProwadzeniu czynności wyjaśniających.

L. p. Sposób zakończenia Ilość

1
Liczba wykroczeń zakończonych skierowaniem wniosku o
ukaranie do Sądu r292

2 Ltczba wykroczeń zakończonych nałożeniem MKK 468

,)

Liczba wykroczeń
od skierowania wniosku
sprawcy

o

zakończonych odstąpieniem
ukaranie do Sądu - niewykrycie 474

4
Liczba czynów karalnych w Sprawach skierowanych do
Sądu 13

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

49

6
ogołem liczba wykroczeń W ramach prowadzonych
czynności wyj aśniaj ących

2673
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IY . Zagr ożenia dotyczące demo ł a|izacji niel etnich.

L. p. Zagrożenie Iloścptzypadków
stwierdzonvch

7
Ujawnieni nieletni pod wpĘwem alkoholu lub
narkotyków 12

2 Ujawnieni nieletni uciekinierzy z dornów rodzinnych
8

,)

Ujawnieni nieletni uciekinierzy Z placówek
opiekuńczo - wychowawczych, Młodziezowych
ośrodków Wychowawczych; Młodzieżowych
ośrodków Socjoterapeutycznych

6
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Zagrażenia d oĘcxące derrłoral iuzacj i
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Działania Policii' celem wyeliminowania zagrożeń:

I. Dane d'otyczące ilości służb wykonanych w ramach służby zewnętrznej
oraz współpraca z podmiotami pozapolicyinymi.

l

L. p. Skierowane Slły I1ość

1 Patrolowo - interwencyjne 5787

2 Dzielnicowi 5374
ĄJ Prewencji 630

4 Krvminalne 1,31

5 wtaz ze StrażąMiejską 5

6 wraz ze Strażąochrony Kolei 155

7 wraz ze StrażąGraniczną 56

8 wraz ze SttażąLeśną Rybacką 1

Strona lL z 20



51&7
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II. Dane dotyczące działań podeimowanych w związku z bezpieczeństwem osób
i mienia.

L.p. Rodzaj czynnośCi 11ość

7 Wylegitymowano osób 28272

2

Przeprowadzono interwencji ogółem 73284

w
tym:

Interwencje w miejscu publicznym 77682

Interwencje domowe 7529
ąJ Zafi zy rnano osób poszukiwanych 101

Doprowadzono osób ogółem: 7668

w tym do
wyttzeźwienia

do jednostki Policji 655

do MoZU Przemyśl 286

do placówek służby zdtowia 25

Do miejsca 797

5
Zrea|izowano Nakazów doprowadzenia: do Sądu,
Prokuratury' innych organów

533
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III. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem zagrozeniom
drogowym.

w ruchu

' jarosławskiego nieoznakowanych radiowozów z video _ rejestratorem, celem
eliminacji wykroczeń będących główną przyczyną wypadków drogowych,
jak też eliminowania z ruchu niettzeźwych kierujących;

'ż kierowanie w szcze1ólności w rejon miasta Jarosławia, miasta i gminy Radymno,
Miasta i gminy Pruchnik oraz gminy Wiązownica częstsze patrole
zwykorzystaniem w okresie letnim posiadanych motocykli słuzbowycb celem
zmniejszenia ilości zdarzeń drogowych szczegóInie itości wypadków
i wypadkow ze skutkiem śmiertelnym;'ż W miarę mozliwości w tym wynikających z planowania koordynacji tras
krajowych i wojewodzkich przesuwanie czasowo nadzór patrolu ruchu
drogowego w rejony tras występującego wzrostu zagtożeńwypadkowością'ż obejmowante szczegolnym nadzorem pieszych' wzrnożenie restrykcji wykroczeń
popełnianych przez kierujących jak też pieszych, stanowiących bezpośrednią
ptzyczynęnajpoważniejszych zdarzeń w tym ze skutkami śmiertelnymi.

w ruchu drogowym nanoszonych na Krajową Mupę ZagrożenBezpieczeństwa.

IV. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem za1rozeniom podczas
imprez masowych

1. Zbiorowe naruszenia prawa zaistniałe podczas zabezpieczenia imprez
(również nie masowych) z krótkim opisem ich okoliczności oraz efektów działań
policyinych otaz sposobu zakończenia spraw wobec osób zatrzymanych
w ich trakcie.
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W analizowanym okresie podczas zabezpieczenia imprez sportowych
na terenie powiatu jarosławskiego nie zanotowano zbiorowego naruszenia prawa.

2. Ilość przeprowadzonych na podległym terenie ,,akcii" i ,,operacii'' policyinych
zw iąz any ch z z ab ezp i e cz eni em imprez sp ortowy ch.

Na terenie powiatu jarosławskiego w 201'8 t. przeprolruadzono ogółem 4 akcje
policyjne.

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

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2018 roku dokonano 58 zabezpieczeń
imprez sportowych o charakterze niemasowym:

- 18 w formie zabezpteczenra prewencyjnego;
- 40 w formie interwencji.

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

Zgodnie z wytycznymi Komendanta Głównego Policji w zakresie zabezpieczeń
lmprez masowych z użyciem kamery wideo w analizowanym okresie zarejestrowano
23 zabezpieczenia, w tym:

o Ą _ zabezpieczenia W ramach meczów piłkarskich na terenie powiatu
jarosławskiego,

. 79 _ zabezpieczeńw ramach wykonanych zespołów monitorujących'

lem uświadomienia mi
możliwych zagrożeń i sposobów przeciwdziałania:

[. Działalna w ramach czynności bezpośrednich.

1. Działania w ramach prowadzonych,,Programów
roku przeprowadzono łącznie 394 spotkania.

prewencyjnych" - w 2018

Programy Dodatkowe programy Ilość spotkań Razem

RAZEM W SZKoŁACH

CYBERBEZPIECZNI 190

302
HANDEL LUDZMI 122

PSEUDOKIBIC 233

OSTROZNIE PIES 't67

WANDALIZM 89

SENIOR 39

BEZPIECZNY OGROD 53
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,,BEZPIECZEN STWO W SZKOLE"
W ramach wymienionego obszaru działan profilaktycznych KPP w Jarosławiu
w Szkołach podstawowych/ gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych przeprowadz1ła 302
spotkania i skontrolowała 53 rejony SZkół'

Realizowała program profilaktyczny pn. ,,Cyberbezpieczni" W ramach którego
przeprowadztła 190 spotkań z dziećmi i rnłodzieżq 38 spotkań z rodzicami i 117

z naucztrcielami.

Prowadzono działania:
1. ,,Bezpiecztla droga do szkoły" , W ramach których wspólnie z I]M Jarosławia
przeprowadztła konkurs pIastyczny pn. ,,Bezpieczna droga do szkoĘ"'
2. ,,Bezpieczne fetie" _ w ramach działan na terenie komendy odbyło się spotkanie
z Uczestnikami zimowiska , wŁączyła się w kampanię ,,Kręci mnie bezpteczeństwo
na stoku"

3. ,,Bezpieczne Wakacje 2018" w ramach działan uczestniczono w posiedzeniu
zorlanlzowanym przez UM }arosław dot. bezpieczeństwu dzieci i rnłodzieży podczas
wakacji, zotganizowano spotkanie z uczestnikami półkolonii, której organizatorem
było Stowarzyszenie Promocji Sportu ,,Fabryka Zdrowta", włączono się w akcję

informacyjno-edukacyjną ,,Kręci mnie bezpteczeństwo nad wodą" uczestnicząc
w obchodach 25-lecia 14. Dywiz1onu Artylerii Samobieznej w Jarosławiu. Irnpreza

odbyła się na jarosławskich bulwarach nad rzeką San. Zapewniano bezpieczeństwo
u czestnikom obozów harcerskich.

4.,,D zień Wagarow icza"
5. ,, Alkohol - ograniczona dostępność" w tamach których skontrolowano 82 punkty
sprzedaży alkoholu. W 2018 roku ujawniono 12 nieletnich znajdujących
się pod wpĘwem alkoholu.

6. ,,Dopalacze i inne środki''
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7. ,,Handel ludźmi" w ramach Krajowego Programu Zwalczania i Zapobiegania
Handlowi Ludźmi, w 2018 roku na terenie KPP w Jarosławiu prowadzono działania pn.

,,Handel ludźrnI" w ramach którego przeprowadzano 122 spotkania. W dniu 25.06.

wzięto udział w zorganizowanej przez KRUS Jarosław konferencji przedstawiajac
prezentację pn. ,,Wieś-bezpieczne miejsce do życta i pracy _ zagtożenta życia
codziennego... handel ludźmi''.
8. Konkurs plastyczny pn. ,,Bezpieczne Wakacje 2018", w którym wzięło udział 79

szkoł powiatu jarosławskiego. Nadesłanych zostało 184 prace. 1'6 prac zostaŁo
nagrodzonych. Sponsorami nagród było Starostwo Powiatowe w Tarosławiu, Urząd
Miasta Tarosławia oraz KPP w Jarosławiu.

,,PSEUDOKIBIC JAROSŁAWSKI" _ W ramach programu profilaktycznego w 2018

roku przeprowadzono 233 spotkania dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnyclr, 15 spotkań z rodztcami otaz 9 spotkań z ptezesami klubów
sportowych i władzami samorządowymi. Podczas spotkania z prezesami klubów
omówiono kwestie bezpieczeństwa podczas roz1rywanych meczy' Każdorazowo
przedrozgrywkami sprawdzano stan bezpieczeństwa na stadionach oceniając stan
techniczny obiektów.

,,OSTROZNIE - PIES" _ ten program skierowany był do małych dzieci. Policjanci
podczas zajec uczyli je jak maja unikać zagrożeń ze strony psów m.in' pokazując
pozycję tzw. żóŁwia. Prezentując tablice poglądowe dzieci zapoznawały się z rasami
psów agresywnych uznanych za niebezpieczne. W ramach programu przeprowadzono
167 spotkań.

,,BEZPIECZNY SENIOR' W ramach programu Ptzeptowadzono 39 spotkań
z seniorami. Podczas spotkań poruszano temat oszustw, ptzybliżano pracę
dzielnicowego, rozdawano elementy odblaskowe oraz ulotki informacyjne - ,,seniorze
bądź czujny, nie duj się oszukać', ,,Iuk zabezpieczyć działkę przed złodzie1em"
oraz poradnik ,,Bądź bezpteczny _ zasady postępowania w przypadku zagtożeń"
wydrukowane przez UM Jarosławia. Spotkania PtzeProwadzane były * Domach
Pomocy Społecznej, w Dziennym Domu Seniora ,,Senior+", Klubach Seniorów,
Zwtązkach Emerytów i Rencistów. W dniu 5.72. lla terenie jednostki odbyło
się spotkanie Z przedstawicielami placówek bankowych, którego celem
było wypracowanie metod współpracy pomiędzy instytucjami, aby zapobiegac
oszustwom natzw. ,,wt|u'czka" popełnianym na szkodę osób starszych.

,,OGRANICZYC WANDALIZM" _ Działania miaĘ na celu zapobieganie dewastac;'i

mienia głównie poptzez umleszczanie na ścianach budynków tzw' graIfiti. Kierowany
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do uczniów w szkołach i mieszkańców powiatu ;'arosławskiego. Podczas pogadanek
funkcjonariusze uświadamiali młodzteż o konsekwencjach prawnych dewastac;'i'
natonriast mieszkańców zachęcano do zgłaszania tego typtr wybryków chuligańskich.
W ramach programu przeProwadzono 89 spotkań z uczniami i ich rodzicami,
a także mieszkańcami powiatu.

,,BEŁPIECZNY OGRÓD'_ Program kierowany był do wszystkich uzytkowników
działek i miał na celu poprawę bezpieczeństwa na ich terenie. W ramach programu
przeProwadzono 53 spotkania Z uzytkownikami działek. Na spotkaniach
przekazywano ulotki pn. ,,Jak zabezpieczyc działkQ przed złodziejem"
Ponadto w ramach tego programu co roku przeprowadzone zostaĘ działania pn.

,,Bezdomni'', których celem jest ochrona osób przed wychłodzeniem. W ramach działan
funkcjonariusze prowadzili wzmożone działania prewencyjne i pomocowe
ukierunkowane na pomoc osobom bezdomnym, nieporadnym życlowo i incydentalnie
znajdujących się w okolicznościach zagtażających ich życiu w okresie zimowym
orazw czasie jesiennych chłodów. Sprawdzano miejsca w których przebywać mogą
osoby bezdomne i potrzebujace pomo cy, a także zagrożone wychłodzeniem organizmu.
W tym zakresie współpracowano z Miejskimi i Gminnymi ośrodkami Pomocy
Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sttażą Miejską władzarni
Schroniska dla osób bezdomnych oraz utzędami miast i gmin. Podczas służb policjanci
rozdawali osobom bezdomnym ulotki informujące o miejscach w ktorych mogą
oftzymać pomoc/ aw razie potrzeby koce wojskowe pozyskane z|Jrzędu Miasta.

2. KRAJOWA MAPA ZAGROŻĘN BĘzPIECZEŃSTWA - powiat jarosławski - dane
za okres od 01.01.2018 r. do 37.72.201,8 r. wpĘnęło ogółem 736 zgłoszeń.
W porównaniu do 2077 roku (618 zgłoszen) nastąpił wzrost o 118 zgłoszeń
l1anoszonych na Krajową mapę ZagtożenBezpleczeństwa. Potwierdzalność wszystkich
zgłoszen ukształtowała się na poziomie 64,34"/".
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okres 01.01.2018 r. s. 00.00 - 37.1Ż.2078 r. e'. 23.59

Prognoza za9rożen na 2019 r.

w 2019 r. przewiduje się dla powiatu jarosławskiego zagrożenia takie jak;

I. W zakresie przestępczości kryminalnej;

parkowanych poza obrębem działania kamer, głownie na parkingach osiedlowych,
w miejscach ustronnych, gdzie przedmiotem zaboru stają się zatówno
radioodtwarzacze samochodowe juk też nawigacje samochodowe, telefony
komórkowe i inne wartościowe przedmioty,

mieszkalnych, placówek handlowych na terenie całego powiatu,

Karty weryfikacji KMZB
Zd UKTES UI. r

Kategoria Suma P PW W N ZIP
Akty wandalizmu Ż6 1 2Ż 3
Bezdomność 1 1

Dzikie kąpieliska 0

Dzik e wysypiska śmieci 13 8 5

Grupowanie się małoletnich zagrożonych
demoralizacią 45 1i 34

Kłusownictwo 1 1

Miejsca niebezpieczne na terenach wodnych 0

Miejsca niebezpieczne na wodach 0

Nielegaalna wycinka drzew 1 1

Nielegalne rai dy samochodowe 6 6

Nieprawidłowe parkowanie 157 116 1 36 4
Niestrzeżone przeiście przez tory 0

Niestrzeżo ny ptzei azd kolei owy 0

Niewłaściwa infrastruktura drogowa 30 7 5 5 13

Niszczenie zieleni 0

Poruszanie się po terenach leśnych quadami 0

Przekroczenie dozwolonei prędkości Ż66 204 51 11

Spożywanie alkoholu w miejscach publicznych 130
77 53

Utonięcia I 1

Używanie środków odurzaiących D 10 2

Wałęsaiące się bezpańskie psy Ż7 6 2 13

Wypalanie traw 1 1

Zdarzenia z udziałem zw ierząt leśnvch 0

Znęcanie się nad zwierzętami 4 a
J 1

Zła organizacia ruchu drogowego 15 6 4 5
Zebractwo 6 2 4

Suma 736 437 14 0 Ż50 35
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miejsce na terenie całego powiatu, często są to uszkodzenia irracjonalnebez żadnego
motywu noszące charakter wybryku chuligańskiego np' uszkodzenia znaków
drogowych' ławek, drzewek ozdobnych, elewacji budynków,
zagrożenta związane z powstawaniem przestępczości narkotykowej, przede
wszystkim tozptowadzanie środków odurzających wśród młodzieży szkolnej
jak też przy okazji organizowania różnego rodzaju imptez (dyskoteki),
zagtożenia związane z powstawaniem przestępczości nieletnich wynikające zbraku
dostatecznej opieki ze strony opiekunów,
zagrożenia związane z powstawaniem przestępstw kradzieży cudzej rzeczy
(zwłaszcza tzw. kradzleże kieszonkowe na bazatach w dni targowe, ale także
w sklepach i środkach masowej komunikacji),

W zakresiebezpieczeństwa w ruchu drogowym;
Na Autostradzie A-4 , Korczowa _ Radymno _ }arosław _ Mirocin
miasta Jarosławia Tywonia - Tuczempy naIeży szczególnie
na bezpieczeństwo poruszania się tych uczestników
się wykroczeń ptzekroczenia dozwolonej prędkości jak też
nietr zeźwy ch kieruj ący ch'

dróg

oraz obwodnicy
zwrócić uwagę
dopuszczających

eliminowania z ruchu

II. w zakresie porządku publicznego;

sportowymt w związku z przejazdarni iprzyjazdami kibiców prywatnymi środkami
lokomocji oraz komunikacji PKP i PKS.

mieszkańców powiatu;

się oraz osob zagtnionych oraz włączenie do realizacji tych zadań policjantow słuzb
kryminalnych, prewencji i ruchu drogowego, a także egzekwowanie efektów pracy
w tym zakresie.

maksymalnego wyeliminowania Spraw długoterminowych.
')ż Wypracowanie mechanizmów wpĘwających na zwiększenie ilości prowadzonych

postępowań w których odzyskano i zabezpieczono mienie przy jednoczesnym
uzyskaniu jego maksymalnej wartości.
Zwiększenie liczby służb zewnętrznych w tym służb ponadnormatywnych patroli
pieszych, zmototyzowanych. Patrole dyslokować w rejonach, gdzie najczęściej
dochodziło do niepoządanych zdarzeń, a więc ulic; 3 _ go Maja, Elektrowniana,
Krakowska' Piekarska, Konfederacka, Bandurskiego, Poniatowskiego, Słowackiego,
Sikorskiego, osiedli: Armii Krajowej, Witosa, Pułaskiego, Prośbów, 1000_ Lecia,
Kopernika oraz dworca PKP, PKS, zlecając zadania pod kątem przeciwdziałania
dokonywaniu przest€pstw i wykroczeń.
Legitymować małoletnich pozostających w porze nocnej bez opieki rodziców
lub opiekunów w miejscu i okolicznościacĘ w których mogą stać się ofiarami, bądź
Sprawcami przestępstw lub wyktoczeń, a w uzasadnionych przypadkach
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przekazywania ich rodzicom lub opiekunom na pisemnym poświadczeniem.
Zgodnie z $ 10 pkt. 2 zatządzenia nr 1619 Komendanta Głównego Policji z dnia
3 listopad a 2070 r. w Sprawie metod i form wykonyw anta zadań przez policjantów
w zakresie przeclwdziałania demoralizacji i ptzestępczości nieletnich oraz działan
podejmowanych na rzecz nieletnich.
Zwiększyc Liczbę wspólnych patroli z innymi podmiotami odpowiedzialnymi
zabezpieczeństwo publiczne: Strażą Miejska, Służbą ochrony Kolei, Strażą
Graniczną Zandarmerią Wojskową a taktykę pełnienia służby opierać na częstych
obecnościach w miejscach i rejorrach zagrożonych.
Realizować zadania wynikające z biezących planów dztałan prewencyjnych'
Do działań prewencyjnych angażować większą ilości patroli.
Zwiększenie efektywności działan Policji na tzecz wzmocnienia wspołpracy
ze spoŁeczeństwem.
Podniesienie skuteczności działan Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych
współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości.
Wzrost skuteczności działan Policji W zwaIczaniu przestępczości najbardziej
uciązliwej społecznie.
Działania Policji ukierunkowane na poprawębezpteczeństwa w ruchu drogowym.
optymalizacja dziaŁan Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez
masowych.
Podniesienie jakości i efektywności Pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższante
kompetencji zawodowych funkcj ona ńuszy i pracowników Policj i.
Doskonalenie jakośct zadan realizowanych przez policjantów i pracowników Policji
p opr ZeZ zapewnienie optymalrrych warunków pełnienia służby l pt acy .

Wykullerljlgz
I]gZ' Nr ] 'Statosta Jarosławski
Egz' Nr 2 - I'rzclvoclrriczący lladr' I)orviatu |arosławskicgo
Egz.Nr3-a/a
opracorvał/Wykona}: asp' sZŁ' Dobromir Florck
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