INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIASTA
JASTRZĘBIA-ZDROJU W ROKU 2013
OBSZAR PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ
W 2013 roku wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw w siedmiu
kategoriach** wyniósł 44,7 % przy średniej wojewódzkiej 38,6 %
Wykrywalność przestępstw kryminalnych ogółem wyniosła 66,3 % przy
średniej wojewódzkiej 57,2 %
Wartość zabezpieczonego mienia w 2013 roku wyniosła 526 450 zł
Biorąc powyższe pod uwagę KMP w Jastrzębiu-Zdroju osiągnęła wymagane
mierniki.
DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI
W 2012 roku wszczęto ogółem 2603 postępowań, natomiast w roku
2013 - 2425 co daje spadek o 178 i dynamikę na poziomie 93,16 %
W 2012 roku odnotowano 1971 zdarzeń kryminalnych natomiast w roku
2013 – 1768 co daje spadek o 203 zdarzenia i dynamikę na poziomie 89,7 %
W kategorii przestępczości gospodarczej w 2012 roku odnotowano 247 zdarzeń
natomiast w roku 2013 – 261 zdarzeń co daje wzrost o 14 i dynamikę na
poziomie 105, 6 %. W 2012 roku odnotowano 993 zdarzenia w 7 kategoriach**
natomiast w 2013 roku – 964 co daje spadek o 29 i dynamikę na poziomie 97 %
WYKRYWALNOŚĆ
Ogólna wykrywalność sprawców przestępstw w 2012 roku wyniosła
71,2 % natomiast w 2013 roku – 73,6 % przy średniej wojewódzkiej na
poziomie 67,6 %. Wykrywalność sprawców przestępstw kryminalnych w 2012
roku wyniosła 65,8 % natomiast w 2013 roku – 66,3 % przy średniej
wojewódzkiej 57,2 %. W 7 kategoriach** przestępstw kryminalnych w 2012
roku osiągnięto wynik na poziomie 47,3 % natomiast w 2013 roku 44,7 % przy
średniej wojewódzkiej 38,6 %

**

7 kategorii przestępstw to: bójka pobicie, rozbój, kradzież z włamaniem, kradzież art. 278 § 1
kk., kradzież art. 278 § 2-5 kk. kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciała

OBSZAR DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH

Efektywność Policji w zakresie ujęć sprawców na gorącym uczynku w 7
wybranych kategoriach** przestępstw kryminalnych w 2012 roku wyniosła
15,51 % natomiast w 2013 roku – 16,97 co daje różnicę 1,46 %

REAKCJA POLICJANTÓW KMP JASTRZĘBIE-ZDRÓJ NA
WYKROCZENIA SZCZEGÓLNIE UCIĄŻLIWE DLA
SPOŁECZEŃSTWA Z WYŁĄCZENIEM art . 119 i 124 kw
W 2012 roku wartość procentowa reakcji policjantów KMP w JastrzębiuZdroju na wykroczenia szczególnie uciążliwa dla społeczeństwa wyniosła
65,65 % natomiast w 2013 roku 72,87 % co daje różnicę 7,23 %

– wartość procentowa obliczana jest na podstawie stosunku wykroczeń
szczególnie uciążliwych do wszystkich wykroczeń ujawnionych przez
policjantów pionu prewencji
– wykroczenia szczególnie uciążliwe to: zakłócanie ładu i porządku,
kradzież, zniszczenie mienia, zaśmiecanie, używanie słów wulgarnych,
niszczenie obiektów użyteczności publicznej, spożywanie alkoholu w
miejscach zabronionych.

**

7 kategorii przestępstw to: bójka pobicie, rozbój, kradzież z włamaniem, kradzież art. 278 § 1
kk., kradzież art. 278 § 2-5 kk. kradzież pojazdu, uszkodzenie mienia oraz uszkodzenie ciała

INTERWENCJE POLICYJNE
W 2013 roku przeprowadzono łącznie 8318 interwencji w tym
interwencji:
• Publicznych – 1629
• Domowych – 836
• Innych – 5853
co daje około:
• 23 interwencji na dobę
• 7 interwencji na służbę 8 godzinną

W 2013 roku KMP w Jastrzębiu-Zdroju umieszczono w policyjnych
pomieszczeniach dla osób zatrzymanych 1155 osób w tym:
• 417 osób w celu wytrzeźwienia
• 581 osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa
• 4 osoby zatrzymane prewencyjnie
• 143 osoby na polecenie sądu lub prokuratury

W 2013 roku przeprowadzono 12 akcji represyjno wykrywczych – mających na
celu ujawnianie nieletnich spożywających alkohol i będących pod wpływem
alkoholu, ujawnianie przypadków sprzedaży i udostępniania alkoholu osobom
nieletnim.
W wyniku przeprowadzonych akcji:
• legitymowano – ogółem – 542 osoby
• ujawniono nietrzeźwych nieletnich – 107
• nałożono 84 mandaty karne
• skierowano 16 wniosków do Sądu Rejonowego
• przeprowadzono 94 kontrole punktów sprzedaży i podawania alkoholu
• przeprowadzono 82 kontrole miejsc rozrywki i wypoczynku

DEMORALIZACJA NIELETNICH W 2013 ROKU
• ujawniono 135 nietrzeźwych nieletnich
• ujawniono 1 członka subkultury młodzieżowej
• ujawniono uciekinierów: z domów rodzinnych – 40, placówek
opiekuńczych – 56, ze schronisk – 1
• przeprowadzono 125 spotkań z młodzieżą, 172 spotkania z pedagogami

ZABEZPIECZENIA IMPREZ MASOWYCH 2013 ROKU
W 2013 roku zabezpieczono łącznie 62 imprezy masowe
• 7 imprez masowych zabezpieczono w formie akcji policyjnej.
• Pozostałe 55 imprez masowych zabezpieczono w formie interwencji
• 1 imprezę sportową niemasową zabezpieczono w formie akcji policyjnej
(mecz piłki nożnej).
• Zabezpieczono 7 imprez sportowych niemasowych w postaci meczy piłki
nożnej ( IV liga)
• Podczas odbywania się imprez masowych odnotowano 4 wybryki
chuligańskie w związku z którymi zatrzymano 8 osób
SŁUŻBY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW POZYSKANYCH
Z BUDŻETU MIASTA.
Dzięki środkom przekazanym przez Miasto Jastrzębie-Zdrój, Komenda
Miejska Policji mogła wystawić dodatkowo ponad 200 patroli.
W trakcie tych służb zatrzymano 18 osób na gorącym uczynku
popełnienia przestępstwa, 5 osób poszukiwanych. Nałożono 423 mandaty karne
za popełnione wykroczenia w tym za wykroczenia drogowe 220 za szczególnie
uciążliwe 203 z czego:
• Zaśmiecanie, niszczenie lub czynienie niezdatnym do użytku urządzeń
użyteczności publicznej – 19
• Spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych – 170
• Używanie słów nieprzyzwoitych – 14
Sporządzono 6 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Jastrzębiu- Zdroju, pouczono
451 osób. Przeprowadzono 47 interwencji publicznych, 8 interwencji domowych, łącznie
wylegitymowano 1289 osób

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH PODLEGŁYCH KMP
JASTRZĘBIE-ZDRÓJ

1. Liczba wypadków drogowych

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

103

102

99

94

4

1

3

124

124

655

668

2. Liczba wypadków drogowych
ze skutkiem śmiertelnym

0

3. Liczba rannych osób

122

4. Liczba kolizji drogowych

739

114
636

OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACY POLICJANTÓW RUCHU
DROGOWEGO
2011 r.

2012 r.

2013 r.

Represja ogółem

4221

4693

5355

1) na kierujących

3710

4308

4930

2) na pieszych

464

367

366

3) na pasażerów

6

9

12

4) inne niż drogowe

41

9

47

