
Koło, dnia 6 lutego 2019 r.
KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

WKOLE

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI
W KOLE ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA
I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE KOŁA ZA ROK 2018

Zgodnie z art. 10 ust. 1 Ustawy o Policji przekazuję sprawozdanie ze swej działalności,
~'"\ oraz informację o stanie bezpieczeństwa publicznego na terenie Koła za rok 2018.

Komenda Powiatowa Policji w Kole do dnia 31 grudnia 2018 roku działała w przedstawionej
poniżej strukturze, w ramach której swoje podstawowe zadania realizowały następujące ogniwa:

./ Wydział Kryminalny w skład którego wchodzą:

- Referat Operacyjno-Rozpoznawczy;

- Referat Dochodzeniowo-Śledczy;

- Referat do Walki z Przestępczością Gospodarczą;

- Jednoosobowe Stanowisko do Walki z Przestępczością Przeciwko Życiu, Mieniu
i Zdrowiu .

./ Wydział Prewencji w skład którego wchodzą:

- Ogniwo Patrolowo-Interwencyjne;

- Rewir Dzielnicowych;

- Zespół Dyżurnych;

- Zespół ds. Nieletnich i Patologii;

- Zespół ds. Wykroczeń;

- Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo - Informacyjnych .

./ Wydział Ruchu Drogowego

./ Służby wspomagające

- Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia;

- Zespół Finansów i Zaopatrzenia;

- Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych;
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W rrumonym roku Komenda Powiatowa Policji w Kole realizowała zadania zgodnie
z .Planem działalności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu na rok 2018", który jest
zgodny z priorytetami i zadaniami Komendant Głównego Policji na lata 2016-2018.

Należą do nich przede wszystkim:
• zwiększenie efektywności działań policji na rzecz wzmocnienia współpracy

ze społeczeństwem m.in. poprzez promowanie aplikacji "Moja Komenda" oraz "Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa";

• podniesienie skuteczności działań policji w identyfikacji i zwalczaniu największych
współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości;

• wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej
społecznie;

• działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach,

• doskonalenie jakości zadań wykonywanych przez policjantów i pracowników Policji
poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby;

• podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższani p

kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji;

• optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.

1. Podsumowanie pracy pionu kryminalnego

Omawiając pracę pionu kryminalnego w 2018 roku, informuję, iż Komenda Powiatowa
Policji w Kole przeprowadziła ogółem 453 postępowań przygotowawczych z zaistniałych zdarzeń
na terenie miasta Koła. Wskaźnik wykrywalności ogólnej, kolscy policjanci uzyskali na poziomie
87,8%. Wskaźnik ten jest wyższy o 0,7 punktu procentowego w porównaniu do 2017 roku.
Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła o 82,5 % i była nieznacznie niższa
w porównaniu do 2017 roku, gdy wówczas wynosiła 83,8 %.

Na terenie miasta Koła w 2018 roku stwierdzono łącznie 402 czynów przestępczych,
z czego 261 to przestępstwa o charakterze kryminalnym. Sprawcom 412 przestępstw przedstawiono
zarzuty, a wobec 256 z nich skierowano akty oskarżenia. Jednocześnie zaznaczyć należy, iż wobec
9 z podanej liczby podejrzanych, Sąd Rejonowy w Kole zastosował środek zapobiegawczy
w postaci tymczasowego aresztowania. W minionym roku, 185 sprawców przestępstw zostało
zatrzymanych na "gorącym uczynku".

Tabela poniższa wskazuje liczbę wszczęć postępowań przygotowawczych
w najważniejszych kategoriach przestępstw zaistniałych na terenie Koła.

L.p. Kategoria Przestępstw 2018 r. 2017 r.
1 Uszczerbek na zdrowiu 11 13
2 Bójki i pobicia l 6
3 Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze l 3
4 Kradzież cudzej rzeczy 37 30
5 Kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodu 3 4
6 Kradzież z włamaniem 27 26
7 Uszkodzenie rzeczy 30 24
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Kolejna tabela wskazuje liczbę stwierdzonych czynów przestępczych w najważniejszych
kategoriach przestępstw zaistniałych na terenie miasta Koła.

L.p. Kategoria Przestępstw 2018 r. 2017 r.
1 Uszczerbek na zdrowiu 4 6
2 Bójki i pobicia 1 5
3 Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 1 1
4 Kradzież cudzej rzeczy 30 22
5 Kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodu 1 4

\ 6 Kradzież z włamaniem 25 23
7 Uszkodzenie rzeczy 18 12

I~

Jak wynika z analizy danych zawartych w powyższej tabeli w 2018 roku nastąpił spadek
przestępczości w kategoriach: uszczerbek na zdrowiu o 2 czyny, kradzież cudzej rzeczy
o 8 czynów, kradzież z włamaniem o 2 czyny oraz w kategorii uszkodzenie rzeczy o 6 czynów.
Wzrost nastąpił w kategorii bójka i pobicie o bójka i pobicie o 4 czyny, przestępstwa rozbójnicze
pozostały na tym samym poziomie 1 czynu.

Wykrywalność w przedstawionych kategoriach przestępstw kształtowała się w sposób
następujący:

L.p. Kategoria Przestępstw 2018 r. 2017 r.
1 Uszczerbek na zdrowiu 100% 100%
2 Bójki i pobicia 100% 100%
3 Rozbój, kradzież rozbójnicza i wymuszenie rozbójnicze 100% 100%
4 Kradzież cudzej rzeczy 62,8% 60,9%
5 Kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodu 33,3% 71,4%
6 Kradzież z włamaniem 58,9% 42,4%
7 Uszkodzenie rzeczy 66,7% 58,8%

Z analizy powyższej tabeli wynika, iż jedynie w zakresie wykrywalności sprawców
przestępstw z kategorii przestępstw tzw. "około samochodowych" nastąpił spadek o 38,1 punktów
procentowych. Natomiast w kategoriach kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem oraz
uszkodzenie rzeczy nastąpił wzrost wykrywalności. Przestępstwa uszczerbku na zdrowiu, bójki
pobicia oraz rozbójnicze pozostały na poziomie 100 % wykrywalności.

Rozpatrując pracę funkcjonariuszy w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej
w 2018 roku w Kole, zostało wszczętych 138 postępowań przygotowawczych stwierdzając
jednocześnie 151 czynów przestępczych o charakterze gospodarczym. Wykrywalność przestępstw
gospodarczych wyniosła 88,7 %.

Funkcjonariusze Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą Wydziału Kryminalnego
KPP w Kole łącznie ujawnili i zabezpieczyli na terenie miasta Koła 5053 sztuk papierosów, 13,4
kg tytoniu bez polskich znaków akcyzowych, co stanowi uszczuplenie na szkodę Skarbu Państwa
w kwocie 18132 zł. Ponadto policjanci zrealizowali 2 sprawy dotyczące przestępczości
korupcyjnej.

,"", Na podstawie prowadzonych czynności służbowych w omawianym okresie, funkcjonariusze
Komendy Powiatowej Policji w Kole odzyskali utracone mienie o wartości 508 019 zł, a wartość
mienia zabezpieczonego na poczet przyszłych kar wyniosła 621491 zł.
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Podstawowe działania podejmowane i realizowane przez policjantów Komendy Powiatowej
Policji w Kole zmierzające do ograniczenia przestępczości kryminalnej na terenie miasta
to zwiększenie ilości działań o charakterze operacyjno-prewencyjnym, zwiększenie ilości służb
w okresach weekendowych i poprzedzających dni świąteczne oraz prawidłowe typowanie miejsc
szczególnie zagrożonych przestępczością pospolitą i obejmowanie ich stałym nadzorem
policyjnym.

2. Przestępczość nieletnich

Rozpatrując przestępczość nieletnich, analiza danych statystycznych wskazuje na wzrost
ujawnionej liczby nieletnich sprawców i popełnianych przez nich czynów karalnych. W 2018 roku
na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Kole ujawniono 17 nieletnich, którzy popełnili
łącznie 15 czynów karalnych.

Nieletni byli sprawcami następujących czynów karalnych:

."

L.p. Kategoria przestępstw Liczba sprawców Liczba czynów karalnych
2018 2017 2018 2017

, Przestępstwa narkotykowel 6 3 6 11

2 Kradzież cudzej rzeczy
3 2 2 l

3 Uszkodzenie rzeczy
6 l 5 l

4 Uszczerbek na zdrowiu O O O O

5 Kradzież z włamaniem
O l O l

6 Rozbój, kradzież rozbójnicza O O O O

7 Bójki i pobicia O 6 O 3

8 Inne
2 l 2 l

RAZEM 17 14 15 18

Jak wynika z przedmiotowego zestawienia osoby w przedziale wiekowym pomiędzy
13, a 17 rokiem życia dopuszczają się głównie czynów naruszających przepisy Ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. W mniejszym stopniu dopuszczają się przestępstw przeciwko życiu
i zdrowiu. Zespół ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji
w Kole skierował w 2018 roku 22 wnioski w sprawach o demoralizację oraz przeprowadził
29 rozmów profilaktycznych z nieletnimi. Kolscy policjanci w minionym roku przeprowadzili
łącznie 107 spotkań profilaktycznych z dziećmi i młodzieżą, rodzicami oraz pedagogami, które
przyczyniły się do wzrostu świadomości słuchaczy na temat obowiązujących przepisów prawnych
dotyczących odpowiedzialności karnej nieletnich, szkodliwości działania narkotyków, dopalaczy
i alkoholu na organizm człowieka oraz tematyki cyberprzemocy.
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3. Podsumowanie pracy pionu prewencyjnego

Omawiając pracę pionu prewencji, w minionym roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej
Policji w Kole ujawnili ogółem 4302 wykroczenia. Wobec 2795 sprawców wykroczeń nałożono
mandaty karne, 1149 pouczono, a w 244 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Kole.

W 2018 roku zostało zarejestrowanych w KPP w Kole 790 postępowań w sprawach
o wykroczenia, tj. 55 spraw więcej niż w roku 2017. Najwięcej wykroczeń zarejestrowano

'III" w związku z naruszeniami bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, kradzieżą mienia oraz
uszkodzeniem rzeczy.

Poniższa tabela przedstawia liczbę sporządzonych wniosków o ukaranie do Sądu
Rejonowego w Kole w najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa kategoriach.

r-: Wykroczenie 2018 r.

1. Kradzież mienia 268

2.
Naruszenie bezpieczeństwa i porządku

304
w komunikacji

3. Uszkodzenie rzeczy 68

Wykrywalność wykroczeń w 2018 roku wyniosła 69,24 %, co stanowi nieznaczny spadek
o 0,71 punktu procentowego w porównaniu do roku 2017.

Policjanci dbają również o właściwe zabezpieczenie odbywających się na terenie Koła
imprez masowych. W 2018 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kole
zabezpieczali 5 imprez masowych. Wskaźnik skuteczności zabezpieczeń imprez masowych wyniósł
100%, co oznacza, że nie odnotowano zbiorowych zakłóceń bezpieczeństwa i porządku
publicznego podczas trwania tych imprez.

W 2018 roku na terenie miasta przeprowadzono ogółem 1201 interwencji. W tabeli poniżej
przedstawiono ilość oraz rodzaj interwencji podjętych przez kolskich policjantów w omawianym
roku sprawozdawczym.

GJ Rodzaj interwencji Ilość przeprowadzonych
Interwencji

U 141
Interwencj a domowa (w tym zakończonych "NiebieskąKartą" - 39)

2 Interwencja publiczna, uliczna 1060

Średni czas reakcji patrolu Policji na zgłoszoną interwencję w 2018 roku na terenie miasta
,/1.\, Koła wynosił 7 minut i 37 sekund w kategorii "interwencje pilne" oraz 9 minut i 41 sekund

w kategorii "interwencje zwykłe".
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4. Bezpieczeństwo na drogach

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku na drogach wskazuje, iż zarówno
w 2018 roku na terenie miasta Koła odnotowano 10 wypadków drogowych. Stanowi to spadek
o 2 tego typu zdarzenia w porównaniu do roku 2017. W 2018 roku w wymienionych zdarzeniach
drogowych rannych zostało 10 osób, co istotne - nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Do największej liczby wypadków drogowych w Kole dochodzi ulicach Toruńskiej
i Sienkiewicza. Jako główne przyczyny wypadków drogowych wskazuje się nadmierną prędkość,
nie udzielenie pierwszeństwa pieszemu oraz nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu.

W 2018 roku na terenie miasta odnotowano spadek liczby kolizji drogowych, których było
278. Wymieniona wartość liczbowa jest mniejsza o 12 zdarzeń w porównaniu do ubiegłego roku

,.II. sprawozdawczego. Głównymi przyczynami kolizji drogowych są: nieudzielenie pierwszeństwa
przejazdu, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, a także nieprawidłowe
manewry wyprzedzania, omijania, skręcania i cofania.

Z kolei do naj częstszych błędów popełnianych przez pieszych należy nieostrożne
wchodzenie na jezdnię przed jadący pojazd i przechodzenie przez jezdnię na czerwonym świetle
sygnalizatora.

Zestawienie tabelaryczne dotyczące zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie miasta Koła:

L.p. Zdarzenia drogowe na terenie
miasta Koła 2018 r. 2017 r.

1
I

Wypadki drogowe
I

10 12

2 Ilość osób zabitych O O

3 Ilość osób rannych
I

10
I

12

I 4 Kolizje drogowe 278 290

W 2018 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kole ujawnili 346
nietrzeźwych kierujących, co w porównaniu do 2017 roku oznacza wartość mniejszą
o 29 nietrzeźwych kierujących. W 2018 roku zwiększono liczbę badań stanu trzeźwości
użytkowników ruchu drogowego z poziomu 13780 badań w 2017 roku do 13785 w roku
sprawozdawczym. Nietrzeźwi kierujący spowodowali 18 zdarzeń drogowych w tym 3 wypadki
i 15 kolizji drogowych.

W ramach zapobiegania naruszeniom prawa propagowano przepisy drogowe oraz
popularyzowano wśród dzieci i młodzieży bezpieczne zachowania na drodze. Policjanci Wydziału
Ruchu Drogowego KPP w Kole w 2018 roku przeprowadzili szereg własnych działań i akcji
kontrolno-porządkowych m.in.: "Trzeźwość", "Trzeźwy Poranek", "Pieszy" oraz "Prędkość".
Działania wojewódzkie, w których uczestniczyła kolska drogówka to m.in.: "Niechronieni
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Uczestnicy Ruchu Drogowego", "Alkohol i Narkotyki", .Truck/Bus", "Prędkość" oraz "Pasy".

Omawiając działalność Policji w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie
Koła należy wspomnieć o działaniach podjętych na rzecz poprawy organizacji ruchu drogowego.
Uprawnieni policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP w Kole w 2018 roku opracowali ogółem
106 opinii do projektów modernizacji dróg. Do organów zarządzających ruchem skierowano
91 wystąpień, w których wnioskowano o zmianę organizacji ruchu lub wskazano
na nieprawidłowości w oznakowaniu dróg.

5. Działania profilaktyczne

Komenda Powiatowa Policji w Kole przez cały 2018 rok prowadziła szereg działań
profilaktycznych. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu kolskiego policjanci podjęli
wspólne działania prewencyjne m.in. z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, Państwową
Inspekcją Pracy, Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii, Polskim Czerwonym Krzyżem, Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki
i Pomocy Rodzinie oraz Miejskimi i Gminnymi Ośrodkami Pomocy Społecznej. Funkcjonariusze

·,J.u
Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kole realizowali także założenia programów
profilaktycznych m.in.: "Bezpieczna droga do szkoły"; "Bezpieczne Ferie 2018", "Bezpiecznie
na działce"; "Nie daj szans złodziejowi - oznakuj swój rower"; "Bezpieczne Wakacje"; "Razem
Bezpieczniej" .

Realizowane przez kolskich policjantów działania profilaktyczne propagowane były
w lokalnej telewizji, prasie, portalach internetowych, stronie internetowej KPP w Kole.
W komunikatach prewencyjnych poruszaliśmy m.in. tematykę narkotyków i dopalaczy, oszustw
popełnianych metodą na "wnuczka" lub "policjanta" oraz cyberprzestępczości.

6. Współpraca z władzami samorządowymi

Pragnę podkreślić, że niezmiernie cenna jest udzielana Komendzie Powiatowej Policji
w Kole pomoc ze strony samorządu. Jest ona wyrazem zrozumienia dla podejmowanego przez
Policję wysiłku na polu zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz współuczestniczenia
w służbie społeczeństwu. Daje możliwość podjęcia działań znacząco wpływających na wzrost
poziomu bezpieczeństwa wśród lokalnej społeczności. Przejawem takich działań są np.
ponadnormatywne, płatne służby realizowane przez policjantów tutejszej jednostki, które

,.t, W przeszłości przynosiły wymierne korzyści na polu przeciwdziałania przestępczości. Wyrażam
nadzieję, że w bieżącym 2019 roku, zechcecie Państwo rozważyć możliwość wyasygnowania
stosownych środków na tego typu przedsięwzięcie.

Przedstawiając Panu Burmistrzowi i Radzie Miasta roczne sprawozdanie ze swej
działalności oraz informacje o stanie porządku i bezpieczeństwa wyrażam nadzieję, że uzyskają one
akceptację.
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