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SPRAWOZDANIE ROCZNE

z działalności
Komendanta Powiatowego Poticji

w larosławiu

na terenie powiatu jarosławskiego
za20!9 rok
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INFORMACIA
o stanie p orządku i b ezpieczeristwa publiczne go

na terenie powiafu jarosławskiego za2019 t.

Og lna charaktervstyka obszaru.

Powiat jarosławski na wschodzie opiera się o granicę z LJktainq gtaniczy
z powiatami: lubaczowskim - na p łnocy, ptzeworskim - na zachodzie i przemyskim
na pofudniu. Terytorium podzielone jest na miasta: }arosław, Radymno, Pruchnik
otaznagminy wiejskie: Jarosław, Pawłosi w, Chłopice, Radymną Laszki, Pruchnik,
Rokietnica, Roźwien ica, W iązownica.

Komenda Powiatowa Policji w Jarosławiu swoim zasięgiem terytorialnym
obejmuje obszar administracyjny powiatu jarosławskiego wojew dztwa
podkarpackiego. Powiat jarosławski położony jest w pofudniowo - wschodniej części
Polski, w wojew dztwie podkarpackim. Leży na ważnym szlaku komunikacyjnym
drogowym i kolejowyrn, Ptzy międzynarodowej trasie E _ 40 oruz autostradzie A - 4
Niemcy _ Ukraina. Wschodnia częśćpowiafu pokrywa się na dfugości 7 km z gtaricą
ukrairlską i stanowi swoistą,,bramę na Wsch d',.

Terytorialnie powiat swoim zasięgiem obejmuje 11' gmĘ 2 gminy miejskie;
Jarosław, Radymno i 1 gmina miejsko -wiejska: Pruchnik otaz 8 gmin wiejskich;
Chłopice, farosław, Laszki, Pawłosi w, Radymno, Rokietnica, Roźwienica
i Wiązownica.

Obszar powiatu wynosi 1029 kmt, co stanowi ok. 6 % powierzchni
wojew dztwa podkarpackiego, na kt rym zamieszkuje ok. 12L tys. os Ę z czego 61%
na terenach wiejskich. obszar powiatu tozciąga się na dw clr krainach geograhcznych.
Prueważająca część znajduje się w Kotlinie Sandomierskiei a rieznacznv południowy
g rski kraniec naLeży do Pog rza Karpackiego. Przepływająca Ptzez powiat rzeka San
dzieli go na część prawobrzeżnąnlzsząi częśćlewobtzeżnąwyższą. opt cz rzeki San
na terenie powiatu znajduje się ujęcie wody w miejscowości \4uniną akwen wodny
,,Babionka", rzeka Lubacz wka, zalew w miejscowości Radawa, akwen wodny ,,zEK'
w Radymnią rzeki Wisznia i Szkło. Bogactwem nafuralnym powiafu są lasy porastające
ok'22%Powierzchni' 

-, :,i,,2- ,1 , .W miejscowości Korczowa znajduje się drogowe przejscre granlczne
odpowiadające standardom europejskim, kt re funkcjonuje od roku 1gg8.

Najważniejsze obiekty administracji samorządowej to:

o Starostwo Powiatowe z siedzibąprzy ul. }ana Pawła II17,
o Utząd Miasta z siedzibąptzy ul. Rynek L,

?tr

k

Strona 2 z 20



o Urząd Gminy z siedzibąptzy ul. Piekarskiej 5,

o Utząd Miasta zsiedzilbąprzy ul. LwowskĘ 20,

' o Urząd Gminy zsiedzibąprzy u|. Lwowskiej 38.

Ponadto na terenie Jarosławia znajdują się banki, które posiadają własną
ochronę wewnętrzną. Na terenie }arosławia znajdująsię zakłady Przemysłowe:

W większości placówki handlowe na terenie }arosławia znajdują
sięptzy ulicach Słowackiego, Pruchnickiej, Jana Pawła II, Grunwaldzkiej, 3-go Maja
i Grodzkiej.

Na terenie rampy kolejowej przy uI. Elektrownianej w }arosławiu we wtorki
l i piątki kazdego tygodnia odbywa się bazar handlowy.

Do większych obiektów handlovyych zaliczają sięz

gdzie ptzebyw ająliczne grupy mieszkańców dokonując zakupów.
W Radymnie główne centrum handlowe znajduje się na Rynku

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

Charakterystvka zagrozerl:

I. Zagroż enia kryminalne.

} Wedfug danych statysĘcz.y.h og lna hczba przestępstw stwierdzonych'#' na terenie powiatu jarosławskiego zmniejszyła się o 47 przestępstw.

|ednostka Policji

PrzestępstWa

stwierdzone

Przestępstwa

wykryte

20L8 20!9 20L8 2019

KPP }arosław L363 !!6r 1-206 996
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Wybrane kategorie przestępstw stwierdzonych i procent ich wykrywalności:

Spos b działania sprawc w.

Sprawcy dokonując ktadzieży z włamaniem do obiekt w przestępstwa
przedostawali się najczęściej PoPtzez otwarcie dtzwi lub okien nieustalonym
natzędziem, zerwanie zawias w, wybicie szyby w drzwiaclr lub oknią wyrwanie ramy
okiennej, przecięcie zabezpieczert typu skobel, kł dka, przekręcenie wkładki zamką
użycie dopasowanego klucza, ukręcenie kł dki, wyważenie okna lub drzwi.

Okoliczności i warunki sprzyiaiące dokonywaniu przestępstw i wykroczerl.
W trakcie dokonywania kradzieży cudzej rzeczy wykorzystywali najczęściej

nieuwagę pokrzywdzonych. Ponadto odnotowano ptzypadki pozostawierrie Ptzez
pokrzywdzonych swojego mienia bez dozoru (otwarty gataż, niezamkniety samoch d,
niezamknięte mieszkania, pomieszczenie).

II. Zagtożenia w ruchu drogowym (d8 stanu na dzier{ 3L.12.2019 r.)

w 2019 r. na drogach powiatu jarosławskiego zanotowano 31 wypadk w
drogowych tj. o 5 mniej niż 2018 f., W wypadkaclr drogowych 14 os b poniosło
śmierd 9. o7 więcej niż w 2018 r., a 3! os b doznało obrażen ciała, tj. o 6 mniej niż
w 20].8 r. Zgloszonych zostało 977 kolizji drogowych tj. o 5 mniej liż w 2018 r.
(922kolizje).
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Stan bezpieczeristwa w ruchu drogowym - potiższe dane doĘczą czynności
zrealizowanych Przez funkcjonariuszy Wydziafu Ruchu Drogowego Komendy
Powiatowej Policji w }arosławiu.
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Liczba os b legitymowanych Ltczba kontroli drogowych
201,9 19994 1,6494

2019 22572 17854
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Mandaty karne Pouczenra Wnioski do sądu
241,9 3755 2747 543
2019 6590 4033 627
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W roku 2019 policjanci WRD KPP w farosławiu przeProwad,zili.ZO9 działan
narzecz poprawy bezpieczeristwa w ruchu drogowym:

Alkohol'i narkotyki
Trueźwy poranek
Prędkość
Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego

4

12

32

12

1

120
2

6

12

3

3

2

Bezpieczna droga do szkoĘ
Bezpieczny pie szy
B ezpleczrre wak acje I ferie
Bezpieczny weekend
Smog
Truck & bus
Pasy
Telefon

Beiałania n* re srr p$pr*ffry baa3ięc tnr*,
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III. Liczba popełnionych wykroczeri w 20t9 roku.

Wykroczenia ujawnione na terenie powiafu jarosławskiego w 2019 roku
zakortczone pouczeniem, postępowaniem mandatowym, skierowanie wniosku
o ukaranie do'Sądu oraz odstąpieniem od skierowania sprawy do Sądu (dane og lne
zvłyłączeniem Wydziału Ruchu Drogowego KPP w }arosławiu).

łł

WykroczentaPrzeciwko Ilość uj awnionych wykroczert

w 20L9 r.
P orządkowi i spokojowi publicznemu 567
Bezpieczertstwu os b i mienia 28

1221
Mieniu 256
obyc zaJności publi czrrej 545

U t ządzeniom uży tku Publicznego 470

Przepisom o wychowaniu w trzeźwości i
Pt Zectw działaniu alkoholizmowi t3tŻ

Innym przepisom 619

ilIłr$#. x$nwtrs.rrnnlr
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wnioski o ukaranie
do sądu

mandat w karnych POUCZen

Ilość zastosowanych
środk w Prawnych

w 20!9 r.
554 1439 2938

t lipt$# Effi stg'st}tfi#,f;t itl'yc'h ś rod k r
prałftfmYĘh tfi# pt}I.$ r-

\rt/n,ioskł o' uka ranie
d* sąduł

fi/fandat*ł*ł
kar,ny*h

Ptruer&rt

Wykroczenia zaistlriałe na terenie powiafu jarosławskiego w 2o1g roku
zakonczone zastosowaniem represji po przeProwadzeniu czynności wyjaśniających.

Strona 9 z Ż0

L. p. Spos b zakonczenia Ilość

t
Ltczba wykroczen zakoriczonych skierowaniem wniosku o
ukaranie do Sądu 1238

2 Ltczba wyk t oczen zakonczonych nałożeniem MKK 599

3

Ltczba wykroczert
od skierowania wniosku
sprawcy

o
zakonczonych odstąpieniem
ukaranie do Sądu niewykrycie 664

4
Ltczba czynow karalnych w sprawach skierowanych do
Sądu 31

5
Ltczba wykroczen zakonczonych Zastosowaniem środka
oddziaływania Pozakarne8o (art. 41 KW) 42

6
og łem liczba wykroczer{ w ramach prowadzo'y.h
czynności wyj aśniaj ących

2647
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L. p. Zagrozenie Ilość przyqadk w
stwierdzonych

1, Ujawnieni nieletni pod wpływem alkoholu lub narkotyk w L8

2 Ujawnieni nieletni uciek inierzy z dom w rorCzinnych L5

3
Ujawnieni nieletni uciekinierzy z plac wek opiekur{czo
wycho w awc zy ch I MŁo dziezowych ośro dk w Wychow aW czy ch,
Młodziezowych ośrodk ry SocjoterapeuĘcznych

lT

trjłłł.,r.*.rrię.rti
r3i.el.e_trti płrłl'
vłłp'lxrrałł*rlrt'

:'.rl k'ąr}r*>l tr l rrtr

tłjetrnrnigri
rri.eletr:li.

ucirxląirrił*xa;ra'
<f.ęrr'rr<słv

r'rielrnrrrił:łrd
rrieIęt;rri

tr ci elr,i'rrił*r:z'5r :a
pl.r*cÓr..rr el<;

rra r'k cł ff rrl.ł'ir t"\r

Strona 7a z Ża



r'3

Działania Policii. celem wyeliminowania zagroże :

I. Dane dotyczące ilości służb wykonanych w ramach służby zewnętrznei
oraz wsp łpraca z podmiotami pozapolicyinymi.

L. p. Skierowane slty I1ość

1 Patrolowo - interwencyjne 6006

2 Dzielnicowi 5193

3 Prewencii 554

4 Kryminalne 90

5 wtaz ZesftaząMiejską 50

6 wtaz Ze Straząochrony Kolei 26

7 wr aZ Ze Str ażąGran tczrrą 48

8 wtaz Ze StraząLeśną Rybacką 9

Dnne dolrynam ilŃi dutb wykonanph w remath tłu&y zuwnętrm*}

orm w*pffprnca t p&xlctłml rcgfdlryInyml

| *o- | owi l ,i' I ahe 
|r*ie;sltą | 

ocnron 
I 
ennia I t*ną 

|

linterwel l l l Ivrolei l ną |nvu*1
lrłcy,ne| [ |. |. l ,,, l- l _ą l

|rygLooqq l s$g | 55ł l go I so | 26 | ł8' I g 
I
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II. Dane doĘczące działa podeimowanych w związku z bezpieczeristwem os b
i mienia.

L.p. Rodz aj czynności I1ość

1 Wylegitymowano os b 27609

2

Prueprowadzono interwencji og łem 13767

w
tym:

Interwenqe w miejscu publicznym L2018

Interwencje domowe 1,537

3 Zatrzymano os b poszukiwanych 127

4

Doprowadzono oS b og łem: 1,852

w tym do
wyttzeźwtenia

do jednostki Policji 597

do MozUPrzemyśl 374

do plac wek sfużby zdrowia 34

Do miejsca zamLeszkania lub
pobytu L85

5
Zrealuzowano Nakaz w doprowadZenua: do Sądu,
Prokuratury, innych organ w 61,6

Dant ilntyczącc deiałari p od*j m$Wflnych

w nwią*Ęu - 
l-irieffie 

*fwem os b
i misniaw 2019 r.

fW W ffi #f
ł'Tyl*gitymo

weno *db
Prz*pr*wad

tsns
int*rw*neji

HnkzymanCI

sdb
p*wukiwan

vch

Dnprowndz

srls o$b
f;ręaliz$WaR

o Nnhae w
ilłprcwade

*nią

il Podejffi'*wane dgiał'enia 27$il* 13r$7 12v 1&5Ż fis
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III. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem zagrożeniom w ruchu
drogowym.

wykorzystanie w maksymalnym stopniu do sŁużby na terenie powiafu
jarosławskiego nieoznakowanych radiowozów z video - rejestratorem, celem
eliminacji wykroczeń będąrych główną przyczryą wypadków drogowyĄ
jakteż eliminowania z ructru niettzeźwych kierujących;
kierowaniew szcze1ólności w rejon miasta.farosławią miasta i gminy Radymno,
Miasta i gminy Pruchnik otaz 8miny Wiązownica częstsze patrole
zwykoruystaniem w okresie letnim posiadanych motocykli sfużbolvyc}t celem
zmniejszenia ilości zdarueń drogowych szczegóbrie ilości wypadków
i wypadków ze skutkiem śmierteLrym;
w miarę mozliwości w tym wynikających z planowania koordynacji tras
krajowych i wojewódzkich przesuwanie czasowo nadzót patrolu ruchu
drogowego w rejony tras występującego wzrosfu zagtożeńwypadkowością
obejmowanie szczególnym nadzorem pieszych, wzmożenie restrykcji wykroczeń
popełnianych ptzez kierująrych jak też pieszych, stanowiąrych bezpośrednią
ptzy czynę najpoważniejszydr zdarzeńw tym ze skutkami śmiertelnymi.
realizaĄa zgloszeń mieszkańców powiafu jarosławskiego d,oĘcząqr,ch zgłoszeń
w ruchu drogowym nanoszonych na Krajową Mupę Zagt ożeń Bezpieczeństwa.

IV. Dane dotyczące działań związanych przeciwdziałaniem zagrożeniom podczas
imprez masowych.

1. Zbiorowe naruszenia Prawa zaisbriałe podczas zabezpieczenia imprez
(również nie masowych) z krótkim opisem ich okoliczności oraz efektów działań
policyinych otaz sposobu zakoirczenia spraw wobec osób zattzymanych
w ich trakcie.

W analizowanym okresie podczas zabezpieczenia imprez sportowyclr

\-,'F
źt

",,ł
,'t''"ł na terenie powiatu jarosławskiego nie zanotowano zbiorowego narus zeniaPrawa.

2. Ilość przeprowadzonych na podlegĘm terenie ,,akcii" i",,operacji'' policyjnych
związ,any ch z zab ezpiecz eniem impr ez sPortowych.

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2019 t. przeProwadzono og łem 2 akcje
policyjne.

3. Ilość zabezpieczonych imprez sPortowych nie
masor^ra.

Na terenie powiatu jarosławskiego w 2a19
imprez sportowych o charakterze niemasowym:

- 24 w formie zabezpLeczenia prewencyinego;
82w formie interwengi.

kwalifikowanych jako impreza

roku dokonano 108 zabezpieczeri

Strona 13 z 2A
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4. Ilość wykonanych zabezpiecze , kt re zgodnie z dyspozvciami Komendanta
Gł wnego Polici i były rej estrowane ptzez Polici ę.

Zgodnie z v,ryĘcznymi Komendanta Gł wnego Policji w zakresie zabezpieczen
imprez masowych z użyciem kamery wideo w analizowanym okresie zarejestrowano
48 zabezpieczeri imprez, w tym:

o 24 - zabezpieczenia w ramaclr mecz w piłkarskich na terenie powiatu
jarosławskiego

22 _ zabezpieczeri w ramaclr wykonanyclr zespoł w monitorujących.

D3iałania policii celem uświadomienia mieszkancom owiatu iarosławskieeo
możliwych zagrożeri i sPosob w przeciwdziałania:

I. Działalna w ramach c4rnności bezpośrednich.

1. Działania w ramach prowadzonych ,,Program w prewenryinych''
w 20|9 roku przeprowadzono łącznie 305 spotka .

Program,,RAZEM BEZPIECZNIEJ" w ramach programu prowadzono działania:

1'. ,,Bezpieczna droga do szkoĘ" w ramaclr działan Poruszano zagadnienia
zw iązane z b ezpieczer{stwem na drodze

2. ,,Bezpieczne ferie" - w ramadr działarl KPP w Jarosławiu włączyła się w uk.ję
informacyjno-eduka"yj^ą Pn. ,,Kręci mnie bezpieczeristwo na stoku",
ProPagowaŁaudział w konkursie fotograficzno-plastycznym pn. ,,Stok nie jest
dla batwara w", atakże PrzeProwadzała spotkania w szkołach przed okresem
ferii zimowych jak i w trakcie fe iz uczestnikami zimowisk.

Programy Działania Ilość spotka RAZEM
,,Razem Bezpieczniej" l.,,Bezpieczna droga do

szkoły"
59

305

2. ,,Bezprcczne Ferie" 51

3. ,,Dzrcn Wagarowicza"
4. ,,Bezprcczne Waka 4"" 50

5. ,,Dopalacze i inne
środki"

85

6. ,,Handelludźmi" 60

,,Cyberbezpueczni" 53 53
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3. ,,Dzieit Wagarowicza" w ramach działan kontrolowano punkĘ sptzedaży
ipodawania alkoholu oraz Punkty sprzedaży papierosów, a takze miejsca
gromadzenia się rrtodzieży.

4. ,, Bezpieczne Wakacje 2079' w ramach działań w dniu 5.06.201'9 r.
uczestniczono w posiedzeniu zorganizowanym przez Starostwo Powiatowe
wJarosławiu, awdniu 14.06.2019 r. w posiedzeniu zotganizowanym przezLlM
Jarosław. Spotkania poświęcone byt zapewnieniu bezpieczeństwa dzieci
Irrtodzieży podczas wakacji, ponadto na bieżąco nawiązywano wspĘracę
z orgarizatorami wypoczynku. W dniu 26.06.2019 r. w PCPR zorganizowano
spotkanie dla dzieci oraz todziców zastępczych m.in. na temat bezpiecznych
zachowań podczas wakaryjnego wyPoczyt*u, najmłodsi uczestniry otrzymali
elementy odblaskowe otaz słodycze. Podczas wakacji KPP w }arosławiu gościła
w jednostce dzieci z połkolonii organizowanej Ptzez Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci, półkolonii z miejscowości Pantalowice otaz przedszkolaków
zPrzedszkola dla Dzieci z Autyzmem ',Dobry Początek,. Na bieząco
utr zy my wano wspóĘ r acę ze zw iązkami harcerstwa Polskie go.

5. ,,Dopalacze i inne środki'' w 2019 podejmowano czynności prewencyjne m.in.
w Zespole Szkół Technicznych i ogólnokształcąryc]r w Jarosławiu i w Zespole
Szkół Budowlanych i ogólnokształcąrych w }arosławiu wspólnie
z funkcjonariuszem Strazy Granicznej i ptzy wykorzystaniu psa tropiącego
do narkotyków. Ponadto kontrolowano miejsca newralgiczne w których
gromadząca się rriodzież moze eksperymentować z narkoĘkami lub innymi
środkami odurzająqlmi, przeprowadzono lŁpogadanki dla uczniów na temat
konsekwencji prawnych nieprzestrzegNlia ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii. Utrzymywano wspóĘracę z nauczycielami i pedagogami
szkolnymi, a takze rodzicami. W ramach tei wspĘrary zotgarizowano
llspotkań podczas których prezentowano opolską Walżkę Edukaryjną.
W ten sposób przeszkolono 838 osób w łm: nauczycieli , rodziców,
pracowników i beneficjentów agencji restrukfuryzaĄii modernizacji rolnictwa.
W dniu 25.05. br. zorganizowano debatę pt:''Dopalacze, Narkotyki.jestem
świadomy, nie biotę", w dniu 27.1,1'.bt. wzięto 'udział w konferencji
pn."Zapobieganie i przeciwdziałanie uzależnieniu od narkoĘków i dopalaczy"
Wiem więcej , żYę dfużej i bezpieczniej stop narkomani w powiecie
jarosławskim, zorganizowanym ptzez zsTio w }arosławiq, a w dniu ].6.12.2019
r. wzięto udział w II debacie społecznej pt."Dopal acze, Narkotyki _ }estem
świadomy, nie biorę" organŁowanej Ptzez Studenckie Koło Naukowe FOCUS]
WspĘracowano także z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną
w farosławią Przeprowadzono działania Pn. ,,Dopa|acze i in4e środki"
orazwłączot'o się w kampanię pt."Narkotyki i dopalacze zabijają'.

6. ,,Handel ludźmi" W ramach Krajowego Programu Zwalczaria i Zapobiegania
Handlowi Ludźmi, w 2019 roku na terenie KPP w }arosławiu prowadzono
działania pn. ,,Handel ludźmi" . W dniu 5.04.19r. uczesbriczono w dniach
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otwartych Agencji RestrukturyzaĄi i ModernizaĄi Rolnictwa w }arosławiu ,
podczas spotkania z Pracownikami i beneficjentami agencjŁ a także uczniami
Zespofu Szkół Innowacyjnych w }arosławiu omówiono zagadnienia związane
z handlem ludźmi. W dniu 17.1O.19t. w ramach obchodów Europejskiego Dnia
Walki z Handlem Ludźmi w Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
}arosławiu wspólnie z funkcionariuszem Sttaży Miejskiej przeProwadzono
spotkanie z wychowankami. Łącznie w ramaclr ww. działań przeprowad'zano 2
spotkania w których uczestniczyło 103 osoby. W przedmiotowej działalności
informacyjnej ptzekazywano: ulotki, materiĄ informaryjno - edukaryjne
umieszczone na pĘcie DVD pt. ,,Handel ludźmi _ materiał edukacyjny',,' a podczas spotkań posiłkowano się prezentacjami. W czasie prelekcji
przedstawiano zagtozenia związane m.in. z wy1azd'ami do Pracy za granicę,
atakże mówiono o tym jak ustrzec się przed nieuczciwymi pracodawcami.
Powyższe spotkania miały na celu ptzede wszystkim zmniejszenie
występowania zjawiska jakim jest handel ludźmi.

Program profilakty czny,,CyBERBEZPIECZNI.

W 2019 roku realizowano program profilaktyczny pn. ,,Cyberbezpieczni,,
w ramach którego Ptzeptowadzono 51 spotkań z dziećmiirrłodzieżąotaz2 spotkania
z todzicami. Podczas spotkań wyświetlano prezent aĄe onz fil*y o tematyce związanej
z Internetem. Włączono się w przedsięwzięcie pn. ,,Dzieńbezpiecznego Internefu,,,
gdzie podczas zajęc poruszano zagadnienia związane z cyberzagrozeniami
oraz odpowiedzialnością karną nieletnich. Włączono się w ,rrgi^rrwanie
konferencji skierowanej do nauczycieli w dniu 22.03.bt. w Spółd'zielczym Domu
Kultury IKAR w farósławiu, a także wzięto udział w sympozjum Pn. ,,Bezpieczeństwo
w sieci-hejt i inne zagtożetia" w dniu 4.04.2019 t..

Program profilakĘczny,,oSTROZNIE PIES.
W ramach Programu prowadzono spotkaria z dziećmi podczas któryclr

zwracano uwagę na to juk unikać zagtożen ze strony czworono1ów, właściwe
obchodzenie się z nimi, omawiano obowiązki jakie spocz}wają na właścicielach
orazbezpieczne zachowania w stosunku do psów. Ponadto dzieci zaPoznawane bya
z w izetunkami ras p sów uznany ch za nieb ezpie czne.

Program profilakty czny ,,BEZPIECZNY SENIOR.

W ramach wymienionego programu w dniu 31.01.19r. uczesbriczono
w uroczystości otwarcia Klubu ,,Senior+" zotgatizowanej ptzez LJtząd' Miasta
}arosławia oraz MĘski ośrodek Pomory Społecznej w farosławiu, w dniu 6.07.19 r.
uczestniczono w organizowanej przez Diabetyków Powiafu Jarosławskiego akcji pt.
,,Słodka sobota". Podczas spotkania funkcjonariusze poruszali temat oszustw na tzw.
,,wnuczka" otaz innych zagtożeń życla codziennego na które narażeni są osoby starsze.
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W dniu 23.10.19 r. wzięto udział w ,,Dniu Seniora'' organizowanym ptzez Za1<ład
IJbezpieczer{ Społecznyclr i Polski Związek Emeryt w, Rencist w i Inwa1id w. Dzieri
Seniora odbył się pod hasłem ,,Zdtowi, bezpieczni, aktywni". Pod'czas spotkania
policjanci m wili o bezpieczertstwią zagtożeniach, a także podejmowanych ptzez
Policję działaniach w związku z Przemocą w rodzinie. W ramach odwiedzin
posesyjnych ptzez cĄ roĘ dzielnicowi prowadzili działania informaryjne, a na stronie
internetowej KPP w farosławiu zamieszczano apele skierowane do senior w
przesttzegĄące ptzed staniem się ofiarą przestępstw i wykroczeri.

Program profilakĘ czny BEZPIECZNY OGRÓD.

W ramac]r Programu kontrolowano rejony ogr dk w działkowych
pod kątem ich dewastagi przeprowadzono spotkałia z działkowcami przekazując im
pozyskane ulotki pn. ,,Iuk zabezpieczyć działkę ptzed złod,ziejem". W ramach
codziennych sfużb patrolowydr i obchodowych kontrolowano miejsca gromadzenia
się młodzieży oraz os b dorosłcru gdzie mogło doclrodzić do przejaw w wandalizmu
w tym tzw. grafhti, apodczas przejazd w kibic w monitorowano trasy ich przeja zd w.

2. KRAIOWA MAPA zAGRoŻEŃ suzpIECZEŃSTWA - powiat jarosławski - dane
za okres od 01.01.2019 r. do 31'.1L2019 r. wpĘnęło og łem 813 zgloszen.
W por wnaniu do 2018 roku (736 z$oszeri) nastąpił wzrost o77 z$oszert nanoszonycJr
na Krajową maPę Zagtożen Bezpieczer{stwa. Potwierdzalność wszystkich zgloszen
ukształtowała się na poziomie 69,36"/".

Krajowa Mapa Zagroże tsenieczeristwa
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Karty weryfikacji KMZB
za okres od 01.01.2019 t. god2.00.00 do 31 .L2.2019 t. 2.23.59

Potwierdzone (p) S50

, "i 
Niepotwierdzone (N) 24g

Potwierdzone - wyeliminowane (PW) t6g
ŻartlPomyłka eB n
Weryfikacja (W) 8

Wszystkie zgloszenia ogołem 813
Wszystkie zgłoszenia odjąć Żlp i
weryfikaga T%

Potwierdzalność w procentach (%) 
69,36

Progn oza zagtoże na 2019 r.

w 2020 r. przewiduje się dla powiafu jarosławskiego zagtożetia takie jak;

I. W zakresie przestępczości kryminalnei;

parkowanych poza obrębem działania kamer, gł wnie na parkingach osiedlowyclr,
w miejscach ustronnycĘ gdzie przedmiotem zaborg stają się zat wno

o 5 L. L',Z. r. g.

Kategoria
Akty wandalizmu

Dzikie kąpieliska

Dzikie wysypiska śmieci

P PW w N Żtp
25 2 1 22

4 3 I

0

l5 J 1 t0 I

G ruP owanie s i ę mało letnich zagtożonych demo ra |izaci ą
Kłusownictwo

9I 5 6L 25

2 2
Mieisca niebezpieczne na terenach wodnych 1 I
Miejsca niebezpieczne na wodach

Miejsce niebezpiecznej działalności rcz,rywkowej
0

1 1

Nielegaalna wycinka drzew 0

Nieprawidłowe parkowanie
', t6
179
lo

t1
'gz

1. 14

22 2 23

Niestrzezony przejazd kolej owy
Niewłaściwa infrastruktura drogowa

Niszczenie zieleni

Poruszanie się po terenach leśnych quadami

0

1.3 4 9

0

n

wg 297 5 5 37 5

Spożywanie alkoholu w miejscach niedo'wolonych
Utonięcia

Uzywanie środk w odurzaiących

Wałęsające się bezParlskie psy

Wypalanie traw

Zdarzenia z udziałem zwieruąt leśnych

Znęcanie się nad zwietzętami

Zebractwo
t

1.33 36 55 42
0

18 18

v
4

3 lt

1 2 1

2 2

.7 7

36

3 1

t8 t l4 2

2

Suma 8"13 381 169 8 243 12
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radioodtwatzacze samochodowe juk też nawigacje samochodowe, telefony
kom rkowe i inne wartościowe przedmioĘ,
zagtożenia związane z powstawaniem kradzieży z włamaniem do budynk w
mieszkaln/ch, plac wek handlowych na terenie całego powiafu,
zagtożetia związane z powstawaniem uszkodzert cudzej tzeczy - zdatzenia mające
miejsce na terenie całego powiafu, często są to uszkodzenia irracjonalnebezżadnego
motywu noszące charakter wybryku ctruligar1skiego np. uszkodzenia znak w
drogowycĘ ławeĘ drzewek ozdobnyclł elewacji budynk w,
zagtożenia związane z powstawaniem przestępczości narkotykowej, przede
wszystkim rozProwadzanie środk w odurzających wśr d młodzieży szkolnej
jak też przy okazji organizowania r żnego rodzajuimprez (dyskoteki),

dostatecznej opieki ze strony opiekun w,

(zwłaszcza tzw. kradzLeze kieszonkowe na bazarach
w Sklepach i środkach masowei komunikacji),

kradzteży cudzej tzeczy
W dni targoW , ale także

W zakresie bezpieczeristwa w ruchu drogowym;

miasta farosławia Tywonia - Tuczempy na|eży szczeg lnie zwt ctć uwagę
na bezpieczeristwo poruszania się tych uczesbrik w dr g dopuszczają"y"h
się wykroczen ptzekroczenia dozwolonej prędkości jak też eliminowania z ruchu
niett zeźwych kieruj ącyc}r.

n. W zakresie porządku publicznego;

sportowymi w związku z ptzejazdami iptzy1azdami kibic w prywatnymi środkami
lokomocji oraz komunikacji PKP i PKS.

Planowane czynności zmierzaiące do poPrawy poczucia bezpiecze stwa
mieszkaric w powiatu:

się oraz os b zaginionych otaz włączenie do rcalizaĄi tych żadari policjant w sfużb
kryminalnycĘ prewen$i i ruchu drogowego, a także egzekwowanie efekt w pracy
w tym zakresie.

maksymalnego wyeliminowania spraw dfu goterminowych.

postępowari w kt rych odzyskano i zabezpieczono mienie ptzy jednoczesnym
uzyskaniu jego maksymalnej wartości.

pieszych, zmototyzowanych. Patrole dyslokować w' rejonacĘ gdzie najczęściej
dochodziło do niepożądanych zdatzen, a więc ulic: 3 _ go Maj+ Sikorskiego
Elektrownianej, Krakowska, Piekarską Konfederacką Bandurskiego,
Poniatowskiego Słowackiego, Sikorskiego, osiedli: Armii Krajowej, Witosa,
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Pułaskiego, Prośbów, 1000- Lecia, Kopernika otaz dworca PKŁ PK' zlecając
zadania pod kątem przeciwdziałania dokonywaniu przestępstw i wykroczeń.
Legitymować małoletniclr pozostających W Potze noorej bez opieki rodziców
lub opiekunów w mĘscu i okolicznościaĄ w których mogą stać się ofiarami, bądź
sprawcami przestępstw lub wykroczery a w uzasadnionych przypadkach
przekazywania ich rodzicom lub opiekunom na pisemnym poświadczeniem.
Zgodnie z $ 10 pkt. 2 zatządzenia nr 16L9 Komendanta Głównego Policji z dnia
3listopada 2010 r. w sprawie metod i form wykonywania zad,ań ptzez policjantów
w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich oruz d,ziałań
podejmowanych na rzecz nieletnich.

zabezpLeczenstwo publiczne: Strażą Miejska,
podmiotami odpowied ztalnymi
Służbą ochrony Kolei, Strażą

Gtaniczną, Zandarmerią Wojsk owry a taktykę pełnienia służby opierać na częstyclr
obecnościach w miejscach i rejonach zagtożonych.

Do działart prewencyjnych angażować większą ilości patroli.

ze społeczerlstwem.
Podniesienie skuteczności działan Policji w identyfikacji i zwa\czatiu największych
wsp łczesny ch zagtożeru w tym cyberprzestępc zości.
Wzrost skuteczności działan Policji w zwa|czaniu przestępczośg' najbardziej
uciążliwej społecznie.
Działania Policji ukierunkowane na poprawębezpieczeristwa w ruchu drogowym.
optymalizaĄa działan Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeristwa imprez
masowych.
Podniesienie jakości i efektywności Pracy Policji poPtzez sukcesywne podwyższanie
kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracownik w policji.

oligi
poprzez zapewnienie optymalnych warunk w pełnienia służbylpta

Wvkonano w 3 esz.

-

Egz. Nr 1 - Starosta farosławski
Egz. Nr 2 _Przewodnicząry Rady Powiafu Jarosławskiego
Egz.NrS-ala
opracował/Wykonał: asp. szt. Dobromir Florek
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