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l. Charakterystyka rejon u odpowiedzialności.

Powiat |idzbarski obejmuje obszar |iczący ok. 924 km2, na którym

zamieszkuje ok. 43.000 mieszkańców. W skład powiatu wchodzi 5 jednostek

administracyjnych:
.  Gmina Lubomino:
.  Miasto igmina Orneta;
. Gmina Kiwity;
. Gmina Lidzbark Warmiński;
. Miasto Lidzbark Warmiński

Przez obszar powiatu przechodzi droga krajowa nr 51 Olsztynek - Olsztyn -

Dobre Miasto - Lidzbark W. - Bańoszyce - Bez|edy. Łączy ona drogę krajową nr 7
(Kraków - Warszawa - Gdańsk) z przejściem granicznym z Federacją Rosyjską
(Bez|edy) ofaz droga wojewódzka nr 507 W kierunki pzejścia granicznego

w Grzechotkach.

Teren powiatu lidzbarskiego nadzorowany jest przez dwie jednostki Policji:
- Miasto i gminę orneta oraz gminę Lubomino nadzoruje Komisariat Po|icji

w Ornecie,

Miasto i gminę Lidzbark Warmiński oraz gminę Kiwity nadzoruje Komenda

Powiatowa Po|icjiw Lidzbarku Warmińskim, która ponadto rea|izuje zadania w zakresie
zapewnienia całodobowej służby dyżurnej obsługującej te|efony alarmowe, służby

ochronnej pomieszczeń d|a osób za|zymanych oraz koordynuje pracę po|icjantów

pod|egłego Komisariatu.

ll. ZagroŻenia wpłylwające na stan bezpieczeństwa i porządku

działań zapobiegawczych.pub!icznego. Przyjęte kierunki

Po|icjanci Komendy Powiatowej Po|icji w Lidzbarku Warmińskim w 2014r.

rea|izowa|i zadania w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zapewnienia
poządku pub|icznego i bezpieczeństwa obywate|i w oparciu o ,,Priorytety Komendanta

Głownego Policji na lata 2013 _ 2015,, tj.:

|. Doskona|enie obsługi obywate|a poprzez szybką i skuteczną reakcję Po|icji na

zdarzenie

||. Działania Po|icji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach

|||. ochrona interesów obywate|a, przedsiębiorców i Skarbu Państwa pop|zez

skuteczniejszą waIkę z przestępczością gospodarczą
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lV. Zapewnienie

pracownikom

zadań

V. Usprawnienie

nowoczesnych

optymaInych warunków pełnienia służby/pracy poIicjantom i

po|icji w ce|u doskona|enia jakości wykonywanych przez nich

pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystywanie

rozwiązań telei nfo rmatycznych i fin a nsowych

Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych oraz

,,Powiatowy program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa

obywate|i i porządku pub|icznego na |ata 2014 - 2017 ,,BEZP\ECZNY PoWlAT

LlDzBARsKl,' w następujących obszarach zainteresowania:
_ Bezpieczeństwo w miejscach pub|icznych i miejscu zamieszkania;
- Bezpieczeństworodziny;
_ Bezpieczeństwo w szko|e;
_ Bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
- Bezpieczeństwo przeciwpożarowe.

Rok 2014 przyniósł spadek i|ości przestępstw krymina|nych, zarówno w zakresie

postępowań wszczętych jak i przestępstw stwierdzonych, co obrazuje wykres nr 1.

- Spadek |iczby postępowań wszczętych o 10,60/o;

- Spadek czynów stwierdzonych o 1,3o/o;

- Liczba stwierdzonych przestępstw krymina|nych wyniosła ogółem 595.

D Przestepstvła krymina|ne

Wvkres nr 1

Liczba przestępstw krymina|nych mierzona w czynach stwierdzonych na terenie powiatu

f idzbarskiego w latach 2O1O -20'14.

W poszczegó|nych kategoriach przestępstw krymina|nych w zakresie czynów

stwierdzonych odnotowano następujące tendencje:
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- Przestępstwa rozbójnicze - wzrost czynów stwierdzonych o 20o% - z 3 czynów

na 6;

- Bójki i pobicia - spadek czynów stwierdzonych o 18,7o/o - z 16 czynów na 13;

_ KradzieŻe - spadek czynów stwierdzonych o 4,3o/o - z 140 czynów na 134;

_ KradzieŻe z włamaniem - spadek czynów stwierdzonych o 2,9o/o - z 140 na 136;

_ KradzieŻ samochodów - wzrost czynów stwierdzonych o 200o/o - z 4 na 8;

- Uszkodzenia mienia - spadek czynów stwierdzonych o 8'1% - z 37 na 34;

_ Przestępczość narkoĘkowa - spadek czynów stwierdzonych o 20,5%; - z 44 na

35;

Poniższe wykresy nr 2, 3 i 4 obrazują dynamikę czynów stwierdzonych w w/w

kategoriach przestępstw kryminaInych w ko|ejnych |atach.

2010 2011 2012 2013 2011

O Bojh i pobvicia I Rozb(ie iwyElszeria

Wvkres nr 2

Liczba przestępstw rozbójniczych oraz bójek i pobić

na terenie powiatu lidzbarskiego w latach 2010 - 2014.

miezona w crynach stwierdzonych
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Wvkres nr 3
Liczba przestępstw kradzieĘ, ktadzieży z
mienia miezona w czynach stwierdzonych

o vvorran€ ! rrdz.ż d l(..dż.z sa.rD.hodu l Usz|@(żont nĘoE

włamaniem, kradzieży samochodów oraz uszkodzeń
na terenie powiatu lidzbarskiego w latach 20'10 -20'14.
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Wvkres nr4

Liczba przestępstw narkotykowych mierzona w crynach stwierdzonych na terenie pow.atu

lidzbarskiego w latach 2010 -2014.

W roku 2014 nie udało się utrzymaó we wszystkich kategoriach wysokiej

WykryWa|ności a|e uzyskane Wyniki nie odbiegająznacząco od Średnich wojewódzkich'

Powyższe obrazuje wykres nr 5 i 6.
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Bójki i pobicia Rozboie i wymusenia

tr KPP W Lidńarku warmińsk|m tr Średnia woiewódŹG

Wvkres nr 5

Wykrywa|ność w podstawowych kategoriach przestępstw kryminalnych - bójkach
pnzestępstwach rozbójniczych - w Komendzie Powiatowej Po|icji w Lidzbarku

w porównaniu do średnich Wojewódzkich w 2014 roku'

i  pobiciach,

Warmińskim
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Wamania Kfadzieże Kradzieźe Ugkodzenie

samochodów mienia

tr KPP w Lidńarku lńłarmińskim tr Średnia woiewód*a

Wvkres nr 6

Wykryrvalność w podstawowych kategoriach przestępstw krymina|nych - kradzieżach'

kradzieżach z wlamaniem, kradzieżach samochodów i uszkodzeniach mienia - w Komendzie

Powiatowej Po|icji w Lidzbarku Warmińskim w porównaniu do średnich wojewódzkich w 2014

roku.
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Przestępczość nie|etnich na terenie Powiatu Lidzbarskiego utrzymała sięna takim

samym poziomie jak w roku 2013 - co obrazuje poniższy wykres nr 7

Wvkres nr 7

Udział nie|etnich sprawców w przestępstwach krymina|nych na terenie powiatu lidzbarskiego

w fatach 2O1O -2014.

Najczęściej popełniane przez nie|etnich na terenie powiatu |idzbarskiego czyny

karalne to:

- bójki i pobicia;
- pzestępstwa narkotykowe;
- uszkodzenie mienia;
- uszczerbki na zdrowiu:
- kradzieie.

Przemoc w rodzinie. alkoholizm.

A|koho|izm i przemoc w rodzinie jako przejawy ubóstwa społeczeństwa były od

dłuższego czasu zjawiskami powszechnymi na terenie powiatu |idzbarskiego. Zjawiska

te występują w środowiskach o duzej demora|izacji i są niestety rea|ną codziennością

na terenie całego kĘu. Jak przedstawia to poniższy wykres podejmowane działania

doprowadzają do zmniejszenia ska|i tego zagrożenia. od 2011 roku utworzono zespoły

interdyscyp|inarne złożone z funkcjonariuszy po|icji, pracowników Gminnych i Miejskich

ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otaz

pracowników innych instytucji w za|eżności od potrzeb. Pomimo podjęciu wielu działań

przez osoby działĄące w tych zespołach, nie udało się ograniczyc tego zagroŻenia,

zarówno pod wzg|ędem osób pokrzywdzonych jak isprawców przemocy w rodzinie.
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ogółem w 2014r' odnotowano:
- 620 interwencji domowych;
_ 117 interwencji, podczas których stwierdzono przemoc w rodzinie;
- 132 pokrzyvrdzonych w wyniku stosowania przemocy;
- Ujawniono 1 17 sprawców przemocy, z których 68 działało pod wptywem a|koho|u;

Liczba czynów stwierdzonych w postępowaniach z ań. 207$1KK _ znęcanie

się nad rodziną - wyniosła 43

Szczegółowe dane w Ęm zakresie przedstawia wykres nr 8.
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Wvkres nr 8

Pokrzywdzeni w wyniku stosowania pnzemocy w rodzinie oraz sprawcy pnzemocy

na terenie powiatu lidzbarskiego w latach 2010 - 2014.

Mając na uwadze stwierdzone zagroienia nadal na|eży podejmowac działania

po|egające na bezwzg|ędnym rea|izowaniu procedury ,,Niebieskiej karty'', izo|owaniu

sprawców przemocy, w tym stosowaniu aresztów tymczasowych, a w przypadku

spożywania a|koho|u - na bezwzg|ędnym egzekwowaniu pzepisów dot. min. miejsc

objętych zakazem spożywania a|koho|u, kierowaniu osób z prob|emami na terapie,

leczenie odwykowe itp.

W zakresie pzeciwdziałania alkoho|izmowi w porównaniu z rokiem 2o,|3 zma|ała

ogó|na |iczba ujawnionych osób nietzeżwych. Wprawdzie |iczba osadzonych do

wytrzeŹwienia w KPP wzrosła o 21 osób a|e zmniejszyła się |iczba nietzezwych

dowiezionych do miejsca zamieszkania o prawie 50o/o oraz liczba nieletnich

ujawnionych pod wptywem a|koho|u - do 13 z poziomu 35 w roku 2013. Powyższe

obrazuje wykres nr 9.
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Wvkres nr 9

Liczba osób w stanie nietrzeźwości (osadzonych do wytrzeźwienia w PDOZ' dowiezionych

do miejsca zamieszkania i nie|etnich pod wpływem alkoho|u) ujawnionych na terenie

powiatu lidzbarskiego w latach 2010 -2014.

Zaqrożenia komun ikacvine

ZagroŻenia komunikacyjne wskazywane są jako najwazniejsze w ogó|nopo|skich

badaniach opinii społeczną - spora |iczba badanych wskazuje brawurowo jeŻdŻących

kierówców jako najwięk sze zagroźenie d|a własnego bezpieczeństwa.

Podobnie jest na terenie powiatu lidzbarskiego, gdzie zdarzenia drogowe

stanowiły jedno z nĄpowaŻniejszych zagroŻeń. Przyczyną takiego stanu jest

niewątp|iwie wzrastające w ko|ejnych |atach natężenie ruchu na wszystkich sz|akach

komunikacyjnych, w tym na drodze krajowej nr 5,t w kierunku przejścia granicznego

w Bez|edach' drogach wojewódzkich min. nr 507 w kierunku przejścia granicznego

w Grzechotkach oraz 513 i  593. Na zwiększenie ruchu na drogach powiatu

Iidzbarskiego, niewątpIiwie ma także wpływ, otwarcie granicy z obwodem

Ka|iningradzkim w ramach tzw. , ,Małego Ruchu Granicznego' ' .

Pomimo niepokojącego wzrostu w roku 2011 |iczby wypadków i osób zabitych

w wypadkach w roku 2012, udało się znacząco zmniejszyc ska|ę tego zagrożenia.

W roku 2013 podjęto zdecydowane działania mające na ce|u zapewnienie

bezpieczeństwa na drogach. Efektem tych działań był spadek w roku 2014 ilości

wypadków drogowych. Liczba wypadków spadła o 16,20/o - z 43 na 37. Wzrosła

natomiast o 4oo/o |iczba wypadków ze skutkiem śmierte|nym _ z 3 na 5' Natomiast w

przypadku ko|izji drogowych odnotowa|iśmy spadek o 3,3o/o - z 437 na 423.
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Miejsca wypadków drogowych zanotowanych w 20,|4r. na terenie powiatu

|idzbarskiego stanowiły główne ciągi komunikacyjne takie jak droga krajowa nr 51, 509

idrogach 1535N i1407N.

Wypadki ze skutkiem śmieńe|nym zaistniały w następujących miejscach:

1. Trasa K-51 Miłogórze-Smo|ajny - zjechanie na przeciw|egły pas

2. Trasa W 509 Bazyny-K|usajny - stan psychofizyczny. zaśnięcie

3. Trasa 1535N Kłębowo - nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu

4. Trasa K-51 Markajmy - nie ustalono

5. Trasa 1407N Rogied|e - nieostrożne wejście na jezdnię

Mając powyzsze na uwadze na|eŻy stwierdzić, że nie ma jednego miejsca, które

moŹna by uznać za szczegó|nie niebezpieczne pod wzg|ędem wypadków ze

skutkiem śmieńe|nym. Szczegołową statystykę zdarzeń drogowych pzedstawiają

wykresy nr 10 i  11.
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Wvkres nr 10

Wypadki drogowe, w tym u'ypadki ze skutkiem śmieńelnym' na terenie powiatu |idzbarskiego

w latach 20'lO -2014.
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Wvkres nr 11
Wypadki drogowe, ranni oraz zabici w wypadkach, na terenie powiatu lidzbarskiego w latach
20't0 -2014

Głównymi przyczynami zaistniałych wypadkóW drogowych w 2014r,, podobnie

jak w |atach ubiegłych, pozostaje nadmierna prędkość -37,8o/o,, Wyprzedzanie, omijanie
_ ,|3,5o/o, nieustąpienie pierwszeństwa - 13,5o/o i piesi - 2,7o/o. |nne przyczyny, takie jak

chociażby niezachowanie bezpiecznej od|egłości W sumie wyniosły 32,4o/o.

Szczegółowe dane dotyczące przyczyn zaistniałych wypadków drogowych przedstawia

wykres nr 12.

tr Prędkość o NieusĘpienie pierwszeństwa

o Piesi D |nne prztć3ny raEm

o \^Ąlp.fedfanie / om ijanIe

Wvkres nr 12

Przyczyny wypadków drogowych zaistniałych na terenie powiatu |idzbarskiego w 2o14l.
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Wvbrane wskaźnikl działalności prewencvi nei

osiągnięcie podstawowych wskaŹników pracy jednostki opisanych

w sprawozdaniu jest wynikiem działa|ności prewencyjnej, zwłaszcza w zakresie

rea|izowanych działań zewnętrznych. o jakości działań zewnętrznych świadczą też:

|iczba wykonanych służb zewnętrznych - patro|owych i obchodowych dzie|nicowego,

czas reakcji patro|u na zgłoszenie interwencji, zatrzymanie na gorącym uczynku

sprawców najbardziej uciąż|iwych społecznie przestępstw oraz izo|owanie

zatrzymywanie sprawców w pomieszczeniach d|a osób zatrzymanych.

SŁUżBY ZEWNĘTRZNE

W 2014r. zmniejszyła się |iczba wykonanych służb zewnętrznych: patro|owych

i obchodowych. ogółem wykonano 5306 służb - o 79 słuŹby mniej niż w roku ubiegtym.

Na taki stan rzeczy miały wptyw absencje w służbie spowodowane długotrwałymi

zwo|nieniami |ekarskimijak teŹ i utrzymująca się i|ość wakatów.

Przedstawia to wykres nr 13.

Wvkres nr 13

służby patro|owe i obchodowe wykonane przez po|icjantów Komendy Powiatowej Po|icji w Lidzbarku

Warmińskim w |atach 2o1(ł. 2014

czAs REAKGJI PATRoLU NA zGŁoszENlE INTERWENoJ!

ZATRZYMANIA NA GoRĄcYM UCZYNKU.

W 2014r. nie udało się osiągnąć wańości oczekiwanych - okreś|onych przez

Komendę Główną Po|icji, w zakresie czasu reakcji patro|u na zgłoszenie. Średni czas

interwencji w terenie miejskim wyniósł 08min. 55s. przy wańości oczekiwanej 8min.

21s. Średni czas w terenie wiejskim wyniósł 16min' i43s. przy wańości oczekiwanej

14min. 46s. Jako przyczynę nie osiągnięcia czasu reakcji na terenie wiejskim można

wskazać, chociażby prob|emy z pokonaniem remontowanego odcinka drogi W 513.

Czasy reakcji na zdarzenie szczegółowo pokazuje wykres nr 14.
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Wvkres nr '14

Czas reakcji na zdazenie . średni czas podjęcia intenrencji |iczony w minutach - na terenie

powiatu lidzbarskiego w 20'14r.

W roku 2014 |iczba podejrzanych o pzestępstwa krymina|ne tzw. najbardziej

uciąż|iwe społecznie, Wyniosła 137 z czego 13 podejzanych zatzymano na gorącym

uczynku, co stanowi 11,4o/o do ogółu podejrzanych. Liczba przestępstw stwierdzonych,

tych najbardziej uciąz|iwych osiągnęła 354 czy|i o 2 więcej niż w ana|ogicznym okresie

roku 2013. Przedstawia to wykres nr 15.

Wvkres nr 15

Liczba przestępstw krymina|nych tzw. uciążlivrłych społecznie (bójki i pobicia' przestępstwa

rozbójnicze, kradzieże, w|amania, uszkodzenia mienia) mierzona w czynach stwierdzonych na

terenie powiatu lidzbarskiego w latach 2010 - 2014.
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zAGRożENlE WYKRoczENtAMI PRzEcIWKo MlENtU

W roku 2014 nastąpił wzrost o 8,3% i|ości wykroczeń z kategorii kradzież mienia
- ań. 119kw, natomiast w kategorii zniszczenie mienia _ art. 124kvl nastąpił spadek

wykroczeń o 4,2o/o' Powodem wzrostu i|ości wykroczeń dotyczących kradzieży mienia

była zmiana pzepisów karnych, podwyzszająca granicę kwotową z250zł. do 410zł. co

w efekcie spowodowało, że częśó pzestępstw stało się wykroczeniami. W kategorii z

ań. 119kw osiągnięto wykrywalność 61,1o/o, a w kategorii zniszczenie mienia 28,8o/o. o

53,9olo spadła i|ośc spoządzonych do Sądu wniosków o ukaranie na osoby, które

dopuściły się kradzieży i zniszczenia mienia. W zamian za to o 48,4o/o wzrosła i|ośó

mandatów karnych nałożonych na sprawców tych wykroczeń. Poniższe wykresy nr 16 i

17 przedstawiają obrazowo wzmiankowane kategorie wykroczeń przeciwko mieniu'
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Wvkres nr 16

Wykroczenia przeciwko mieniu - ań. |19 . 124 KJt! - na terenie powiatu lidzbarskiego w latach

2013 -2014.

Wvkres nr 17

Sposób zakończenia postępowań o urykroczenia z att, 1l9 - kradzież mienia i z aft. 124 -

zniszczenie mienia - na tercnie powiatu lidzbarskiego w latach 2013 -2014
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lll. Gzynniki wptywające na pracę policjantów KPP w Lidzbarku

Warmińskim w 2014r.

Sprawv osobowo - kadrowe

Dzięki odpowiednio prowadzonej

Po|icji w Lidzbarku Warmińskim w 2014

po|icjant nie przeszedł na emeryturę, 3

a w zamian 2 po|icjantów przeniosło

31 .,|2.2o,| 3r. posiada|iśmy 4 wakaty.

polityce kadrowej w Komendzie Powiatowej

roku zapewniono stabi|izację kadrową. Żaden

po|icjantów przeniesiono do innych jednostek,

się do naszej jednostki. W sumie na dzień

Stan taboru samochodoweqo

Jednym z podstawowych czynników wptywających na moż|iwośó właściwego

wykonywania zadań pzez po|icjantów jest wyposażenie, a w szczegó|ności |iczba oraz

stan techniczny taboru samochodowego. Liczba posiadanych środków transpońu

zwiększyła się w porównaniu z rokiem 2013 i wyniosła 23 pĄazdy samochodowe o|az

2 motocykle. Dzięki staraniom i zabiegom kierownictwa KPP i KP' a przede wszystkim

wsparcia ze strony samorządów |okaInych, pojazdy jakimi dysponuje Komenda

Powiatowa Policji w Lidzbarku Warmińskim ' znĄdują się w dobrym stanie. Dzięki

pomocy samorządów udało się nabyć dwa pojazdy, które zostaty przydzie|one na stan

KPP Lidzbark Warmiński i KP orneta. Ponadto jeden pojazd został przydzie|ony do

KPP Lidzbark Warmiński z centra|nych zakupów z Komendy Głównej Po|icji. Stan

taboru samochodowego w kolejnych latach przedstawia wykres nr '18.

Wvkres nr 18

Wyposażenie w samochody Komendy Powiatowej Po|icji w Lidzbarku Warmińskim

2010 -2014
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Znaczący udział w ksztattowaniu po|iĘki bezpieczeństwa na terenie powiatu oraz

WpłyW na poprawę warunków pracy po|icjantów mają samorządy |oka|ne, które pomimo

niewystarczających środków własnych na ustawowe działania corocznie wspierają

Komendę Powiatową Po|icji w Lidzbarku Warmińskim. W 2013 wsparcie samorządów

było znaczące, a działania dotyczyły:

Przeznaczenie środków w ramach Funduszu Wsparcia Po|icji na dofinansowanie

zakupu samochodu Kia Ceed d|a Komisariatu Po|icjiw ornecie przez samorządy

gminy:

- Gmina orneta _25.o00zł.

- Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim - 1 1.000zł.

Przeznaczenie środków w ramach Funduszu Wsparcia Po|icji na dofinansowanie

zakupu samochodu Hyundai i20 dla Komendy Powiatowej Policji w Lidzbarku

Warmińskim przez samorządy gminy :
- Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim - 12.500zł.
- Gmina Lidzbark Warmiński - 2.0oozł.
_ Gmina Kiwity - 2'00ozł.
_ Nad|eśnictwo Wichrowo 2.500zł.

Przeznaczenie środków w ramach Funduszu Wsparcia Po|icji na służby
ponadnormatywne przez samorządy ornety, Lubomina, Kiwit, Gminy Lidzbark

Warmiński i miasta Lidzbark Warmiński: ogołem ,|4,720 zł., co pozwo|iło na

wykonan ie,| 22 słuŻb ponadnormatywnych'

Przeznaczenie środków w ramach Funduszu Wsparcia Po|icji na utrzymanie

ifunkcjonowanie Komendy Powiatowej Po|icji w Lidzbarku Warmińskim przez

Samorząd Powiatowy na sumę 1'500 zł. :
- eksp|oatacja inaprawy pojazdów,
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ogołem samorządy: Lubomina, ornety, Kiwit, miasta Lidzbark Warmiński,

gminy Lidzbark Warmiński, Nadleśnictwa orneta oraz Samorząd Powiatu

Lidzbarskiego i Nadleśnictwa Wichrowo na potrzeby Pollcji wydatkowaŁy w 2014r.

kwote 71,220 zł.

IV. PODSUMOWANIE I WNIOSKI:

Gzvnniki. które miatv neqatvwnv wpłvw na prace policiantów KPP

w Lidzbarku Warmińskim w 2014r.

- Zmiany kadrowe.
- Wakaty
- Długotrwałe absencje w służbie po|icjantów
- Pomówienia po|icjantów o przekroczenie uprawnień
- Odczuwalne skutki kryzysu finansowego

osiaoniecia pol iciantów KPP w Lidzbarku Warmińskim w 2014r.

- Poziom współpracy z samoządami |oka|nymi.
- Wspołdziałanie z podmiotami poza po|icyjnymi.
- Zmniejszenie i|ości wszczęć postępowań doĘczących pzestępstw krymina|nych

tzw. uciąż|iwych społecznie i zwiększenie wykrywalności tych przestępstw
- Utrzymanie poziomu poczucia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu.
- Zmniejszenie i|ości wypadków drogowych
- Stabilna sytuacja w zakresie stanu technicznego i posiadania taboru

samochodowego

Kierunki dzlałań na rok 2015 i nastepne lata.

- Utrzymanie na podobnym poziomie dynamiki wszczęć postępowań oraz

wykrywa|ności najbardziej uciąż|iwych społecznie przestępstw i

wykroczeń' a w szczegó|ności przestępstw przeciwko mieniu

Podniesienie efektynlvności ujawniania i zwa|czania przestępczości

gospodarczej.
- ograniczenie |iczby zdarzeń drogowych.
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Wspołpraca z |oka|nymi samoządami ukierunkowana na wzrost

s kuteczn ości działań Po |icj i pzy uwzg lęd n ien iu ocze kiwa ń spo'łecznych.

Podniesienie efektwvności ujawniania, identyfikacji' zabezpieczania

i odzyskiwania mienia pochodzącego z pzestępstwa.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W LIDZBARI(U WARNMTSKIM

insp. Tomasz lGmiński

!!&J-E-!lodllrE-Ell
Egz. nr 1 - Pouiatom Ko'l'ł{a Be4*'cz€ństtE
Egu. n. 2 - Rada Po^,iatu UdzbaBkĘo
Egu.nr3-a/a
Kooi6 od .l do 5 . samofzeń' lok8he
oprecowrł | wylonrł: ri|. insp. MadBz Kodoń,ski
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