
 

 
 

 

Informacja 

dotycząca stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego  

na terenie powiatu leżajskiego 

 oraz działalności Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku  

za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. 

 

 

1. Ocena zagrożenia przestępczością 

 

Przestępstwa 

 

           Na ocenę stanu zagrożenia przestępczością zasadniczy wpływ ma liczba popełnianych 

przestępstw kryminalnych. Są to czyny naruszające podstawowe dobra osobiste jak życie, 

zdrowie czy własność prywatną. Bez względu na ich ciężar gatunkowy w sposób zasadniczy 

wpływają na odczucia społeczne odzwierciedlające poziom poczucia bezpieczeństwa i stanu 

porządku publicznego w społeczności lokalnej. 

          

 Poziom zagrożenia przestępczością kryminalną oprócz odczuć społecznych mierzony 

jest konkretnymi wskaźnikami. Analizując te wskaźniki na terenie powiatu leżajskiego należy 

zauważyć, że liczba przestępstw kryminalnych stwierdzonych w 2017 roku spadła 

w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Dane statystyczne można odczytywać 

na różne sposoby i wyciągać różnorakie wnioski.  

 

 Ogółem na terenie powiatu leżajskiego w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. 

roku stwierdzono łącznie 666 wszystkich przestępstw i jest to spadek o 80 zdarzeń 

w stosunku do roku poprzedniego (w analogicznym okresie 2016 r. – było ich 746).  

 Liczba czynów o charakterze kryminalnym w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 

2017 r. wzrosła nieznacznie w stosunku do roku ubiegłego o 3 czyny i przedstawia się 

następująco w okresie 2016 r. stwierdzono 459 a w 2017 r. 462 takich przestępstw.  

 



 W przypadku przestępstw o charakterze kryminalnym wskaźnik wykrywalności  

w 2017 roku wyniósł 75,9 %, i był wyższy niż w roku 2016 – 71,3 %. Przedstawiając 

powyższe dane statystyczne z 2017 r. i 2016 r. roku należy stwierdzić, że liczba 

odnotowywanych przestępstw zmalała, przy równoczesnym wzroście ich wykrywalności. 

 

 Wśród ogólnej liczby wszystkich stwierdzonych przestępstw na terenie naszego 

powiatu wykrywalność ich kształtuje się na poziomie 79,6 % (w 2016, w okresie 

analogicznym wskaźnik wykrywalności wyniósł  79,4 %). Nastąpił wzrost wykrywalności  

o 0,2 %. 

 

 W 2017 roku w kategorii „7 przestępstw o charakterze kryminalnym” (kradzież 

mienia, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, kradzież samochodu, rozbój 

i wymuszenia rozbójnicze, uszczerbek na zdrowiu, bójka i pobicie) na tut. terenie odnotowano 

211 takich przestępstw wzrost o 1 zdarzenie w stosunku do roku 2016. 

Natomiast znacznie wzrosła ich wykrywalność o 9,8%. W 2016 roku wynosiła 47,1%, 

a w 2017 wyniosła 56,9 %. 

 

Wśród poszczególnych kategorii przestępstw w 2017 roku należy wymienić: 

        

kategoria przestępstwa 2017 2016 

stwierdzono Wykry- 
walność 

stwierdzono Wykry- 
walność 

zabójstwo 0 - 0 - 

Rozboje i wymuszenia rozbójnicze 2 100,00% 0 - 

Bójka i pobicia 6 66,70% 18 88,90% 

Uszczerbek na zdrowiu 11 83,30% 14 85,7 % 

Kradzież cudzej rzeczy 93 56,40% 78 38,5 % 

Kradzież samochodu  0 - 1 100 % 

Kradzież z włamaniem  60 66,10% 66 45,5 % 

Uszkodzenia , zniszczenie mienia 39 32,50% 34 32,4 % 

Zgwałcenia 1 0,00% 0 - 

Z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 25 96,00% 25 100 % 

Przestępstwa gospodarcze 69 71,00% 115 82,6 % 

Przestępstwa korupcyjne 1 100,00% 14 100 % 

Przestępstwa drogowe: 

 

w tym kierowanie poj. w stanie nietrzeźwym 

110 98,20% 137 99,3 % 

92 100,00% 117 100 % 

 

 

 

 

 

 



Wykroczenia 

 

 Na stan bezpieczeństwa publicznego znaczny wpływ oprócz przestępstw mają także 

wykroczenia, których sprawcy mogą być pouczani, karani mandatami karnymi lub wobec 

nich kierowane są wnioski o ukaranie. Dla przeciętnego mieszkańca nie ma znaczenia czy 

sprawca kradzieży mienia, bądź uszkodzenia odpowiada za przestępstwo czy za wykroczenia, 

ważne jest, by został ustalony i poniósł konsekwencje.  

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. na terenie powiatu leżajskiego 

policjanci łącznie ujawnili 7655 wykroczeń ( w 2016 r. było ich 7953), z czego 4996 

zakończyło się w drodze postępowania mandatowego ( w 2016 r. - 4988), wobec 1444 

sprawców wykroczeń zastosowano pouczenia ( w 2016 r. - 1458) a w pozostałych 

przypadkach przeprowadzono czynności wyjaśniające. 

Z pośród 1290 przeprowadzonych czynności wyjaśniających w sprawie o wykroczenie 

w 2017 r.: 

 

 skierowano wniosków do sądu o ukaranie – 688, 

 pozostaje na biegu - 161 

 przekazano do sądu rodzinnego -30, 

 odstąpiono od kierowania wniosku o ukaranie 411 sprawy z powodu: 

 - zakończenia czynności w formie ukarania MKK     - 83 

 - zakończono  pouczeniem jako środek oddziaływania pozakarnego  - 6  

            - odstąpiono z powodu nie wykrycia sprawcy czynu    - 166  

            - kończąc z innych przyczyn wyłączających ściganie sprawcy    - 156 

 

 Wśród sporządzonych 688 wniosków o ukaranie sprawców wykroczeń do Sądu 

Rejonowego w Leżajsku znalazły się: 

                

 zakłócenia spokoju i porządku publicznego art. 51Kw     - 138 

 bezpieczeństwu osób i mienia      -  29 

 spożywania alkoholu w miejscu publicznym                        -   39 

 przeciwko mieniu                                                                                         -  118 

 bezpieczeństwa w komunikacji      -  235 

-    w tym :   kierowanie pojazdem po użyciu alkoholu    -  52 

 obyczajności publicznej                   -  93 

 urządzeniom użytku publicznego      -  13 

 przepisom o ochronie zwierząt       -  0 

 innym przepisom        -  23 

 

 Duża liczba wykroczeń już na samym wstępie jego ujawnienia została zakończona 

w drodze postępowania mandatowego. Policjanci ogółem nałożyli 4996 mandatów karnych. 

Znaczną część stanowiły wykroczenia dotyczące naruszenia zasad bezpieczeństwa i porządku 

w ruchu drogowym było ich 4502. Pozostałe to wykroczenia przeciwko: 

 

 obyczajności publicznej                                      -   46 

 przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości  -  179 

 porządkowi i spokojowi publicznemu               -   57 



 bezpieczeństwu osób i mienia   -   46 

 przeciwko mieniu      -   52 

 urządzeniom użytku publicznego    -   48 

 przepisowo o ochronie przyrody   -   2 

 przepisowo o ochronie zwierząt                                -   2 

 innym przepisom      -  62 

 

Zdarzenie drogowe 

 

 Jak wynika z danych statystycznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku 

na drogach powiatu leżajskiego odnotowano łącznie 309 zdarzenia drogowe, w tym 

13 wypadków drogowych, w których zginęły 4 osoby oraz 296 kolizji drogowych. 

W analogicznym okresie roku 2016 było 15 wypadków, z czego 4 osoby poniosło śmierć  

oraz 328 kolizji drogowych. 

 

 Wypadkowość w poszczególnych gminach powiatu leżajskiego w okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. przedstawia się następująco: 

 

Gminy : Wypadki drogowe Kolizje drogowe 

 2017 r. 2016 r. 2017 r. 2016 r. 

Miasto Leżajsk 0 6 101 124 

Gmina Leżajsk 9 6 94 98 

Miasto i Gm.Nowa Sarzyna 2 2 75 66 

Gmina Kuryłówka 1 0 19 26 

Gmina Grodzisko Dolne 1 1 7 14 

 

Razem 

 

13 

 

15 

 

296 

 

328 

  

 Przyczyny powstawania wypadków: 

  

 Najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie powiatu leżajskiego 

w analizowanym czasie były:   

 

 niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze     

 nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu      

 nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd     

 nieudzielenie pierwszeństwa pieszemu       

 nieprawidłowe wymijanie         

 jazda po niewłaściwej stronie drogi  

 alkohol 

 

 

 

 

 

 



       
 

2. Interwencje 

 

 Wymownymi miernikami dającymi obraz dyscypliny społecznej na terenie powiatu 

jest ilość interwencji podejmowanych przez policjantów, niezależnie od tego czy są to 

interwencje domowe, czy też w miejscach publicznych lub podczas imprez sportowych lub 

kulturalnych.  

 W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. roku funkcjonariusze Komendy 

Powiatowej Policji w Leżajsku w ramach codziennych zadań prewencyjnych 

ukierunkowanych na utrzymanie należytego stanu porządku i bezpieczeństwa interweniowali 

na terenie powiatu leżajskiego i podejmowali następujące działania: 

 

 interweniowali 5865 razy – wobec zakłóceń spokoju i porządku publicznego, naruszeń 

przepisów prawa, zdarzeń niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, 

czy w inny sposób godzących w poczucie bezpieczeństwa publicznego 

 zatrzymali osób poszukiwanych    – 50  

 doprowadzili do Prokuratury     – 12 osób 

 doprowadzili do Sądu      – 21 osób 

 doprowadzili do zakładu karnego     – 44 osób 

 doprowadzili do innych organów     – 168 osób 

 dokonali wywiadów i ustaleń  

dla Sądu Prokuratury i innych uprawnionych organów  –  7260 
 

 Praca prewencyjna to również działalność na rzecz innych uprawnionych organów 

instytucji i jednostek Policji, w tym sporządzanie wywiadów i ustaleń, realizacja konwojów, 

doprowadzeń m.in. do izb wytrzeźwień, zakładów karnych, sądów i prokuratur 

oraz do placówek służby zdrowia, a także liczne czynności na rzecz komorników sądowych 

oraz organów wojskowych, których to czynności było jak widać powyżej, aż w ilości 7260. 

 Ważnym i istotnym z punktu widzenia bezpieczeństwa publicznego był udział naszej 

jednostki w zabezpieczeniu imprez masowych o charakterze sportowym, czy też kulturalnym, 

muzycznym lub różnego rodzaju festynów. KPP w Leżajsku brała udział w zabezpieczeniu: 

 

  imprez sportowych - 75 

  imprez  masowych - 4 

  festynów pikników, imprez muzycznych i kulturalnych -  20 
 

W ostatnich latach coraz większym problemem wymuszającym angażowanie dużych 

sił i środków KPP w Leżajsku są zabezpieczenia przejazdu przez teren powiatu leżajskiego 

kibiców oraz innych zantagonizowanych grup usiłujących naruszać ustalony porządek 

prawny. W analizowanym czasie funkcjonariusze tut. jednostki wykonywali czynności 

w ramach patroli zabezpieczających w ilości 7 służb jak również dokonali koncentracji sił 

NPP ( Nieetatowe Poddziały Policji) w ilości 13. 

 

 

 

 

 



3. Patologie 

 

Alkoholizm 

 

 W analizowanym okresie 2017 roku na terenie działania tut. KPP ujawniono 314 

wykroczeń z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Z tego 

35 przypadki zakończono skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu, w 179 zdarzeniach 

nałożono mandat karny, a pozostałe 95 wykroczeń zakończono pouczeniem.  

 W przypadku przestępstw drogowych – tj. kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwym 

stwierdzono 92 p-stw z art.178 a § 1 kk .   

 W ramach realizowanego programu prewencyjnego „Stop patologiom – Razem 

bezpieczniej” uczestniczono w kampanii pn „ Alkohol - ograniczona dostępność” zmierzającej 

do ograniczenia patologii alkoholizmu. Podczas prowadzonych działań rozpropagowano 

plakaty i ulotki związane z przedmiotową problematyką oraz wspólnie z członkami komisji 

ds. problemów alkoholowych działających przy poszczególnych jednostkach samorządowych 

skontrolowano placówki handlowe i gastronomiczne na terenie całego powiatu. W ciągu 

całego 2017 roku sprawdzono 134 lokale gastronomiczne i 1378 sklepów.  

 W analizowanym czasie policjanci z KPP Leżajsk zatrzymali i doprowadzili 

do wytrzeźwienia: 

 

 w PDOZ KPP Leżajsk  - 75 osób  

 do Izby wytrzeźwień    - 128 osób z czego 

- z terenu miasta Leżajsk     - 53 

- z terenu miasta i gminy Nowa Sarzyna      - 37 

- z terenu gminy Leżajsk      - 24  

- z terenu gminy Kuryłówka     - 5 

- z terenu gminy Grodzisko Dolne    - 9 

 

Narkomania 

 W analizowanym okresie czasu policjanci z tut. jednostki ujawnili kilkadziesiąt 

przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W 2017 roku stwierdzono takich 

przestępstw 25 dla porównania w 2016 było ich również 25. Analizując pod względem 

ujawnienia i spraw wszczętych w 2017 wszczęto 28 postępowań przygotowawczych 

w analogicznym czasie w 2016 było ich  33.   

 By przeciwdziałać temu zjawisku i występującej patologii policjanci z Komendy 

Powiatowej Policji w Leżajsku w 2017 roku realizowali szereg przedsięwzięć 

profilaktycznych i zadań prewencyjnych, które miały na celu ograniczenie, zahamowanie 

procesu demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich oraz złagodzenie skutków 

przestępstw popełnianych na szkodę nieletnich. Wszelkie działania podejmowane w tym 

zakresie prowadzono wspólnie z instytucjami i organizacjami, które w zakresie swojego 

działania mają taki obowiązek.  

 Wspólnie z podmiotami pozapolicyjnymi zorganizowano i przeprowadzono akcje 

profilaktyczne adresowane do społeczeństwa. W ramach spotkań z młodzieżą szkolną, 

nauczycielami i rodzicami odbyło się wiele spotkań, przede wszystkim w szkołach 

gimnazjalnych i średnich, gdzie realizowano  pogadanki pt. „Dopalacze - nie ryzykuj”,  

„Ofiary dopalaczy ostrzegają” oraz  „Marihuana, czy wiesz o tym, że...”. Ponadto, w 



spotkaniach podczas wywiadówek szkolnych, realizując edukację rodziców w zakresie walki 

z narkomanią wykorzystywano multimedialne prezentacje pn „Narkotyki w powiecie 

leżajskim” i kilkuminutowe reportaże m.in. pt „Ćpanie na legalu”. Kolportowano również 

ulotki i broszury ufundowane przez lokalne samorządy, propagujące tematykę walki 

z patologiami. Policjanci wykorzystywali specjalną walizkę edukacyjną, która zawiera 

przykładowe środki odurzające, dopalacze oraz urządzenia i narzędzia wykorzystywane przez 

osoby zażywające nielegalne substancje.  

 W toku wykonywanych czynności operacyjno – rozpoznawczych funkcjonariusze 

Wydziału Kryminalnego w 2017 roku rozpracowali i zatrzymali sprawców, którzy na terenie 

powiatu leżajskiego zajmowali się handlowaniem dopalaczami.  

 

Przemoc domowa 

 

 W roku 2017 policjanci KPP w Leżajsku przeprowadzili 244 interwencji dotyczącej 

przemocy domowej w rodzinie, z których sporządzono „Niebieskie Karty” i wdrożono 

stosowną procedurę.  

 Policjanci KPP w Leżajsku w 2017 r. przeprowadzając interwencje związane  

z  przemocą domową sporządzili formularze „Niebieska Karta”, z których 196 dotyczyło 

wszczęcia procedury, natomiast 48 karty odnosiły się do kolejnych przypadków przemocy  

w rodzinie, w trakcie już trwającej procedury. W związku z ujawnionymi przypadkami 

przemocy domowej wszczęto 84 postępowania przygotowawczych z art. 207 kk. tj. o fizyczne 

i psychiczne znęcanie, z czego stwierdzono 37 postępowań zakończono aktem oskarżenia. 

W 7 przypadkach zastosowano tymczasowe areszty. 

 Łącznie liczba sprawców przemocy w rodzinie to 244 osoby, w tym 19 kobiet i 224 

mężczyzn i 1 nieletni /chłopiec/. Z pośród w/w 25 osoby zatrzymano. Ponadto ustalono,  

iż pośród sprawców przemocy 198 stosuje ją będąc pod wpływem alkoholu, z czego 27 osób 

doprowadzono do Izby wytrzeźwień, a 30 osadzono w PDOZ KPP w Leżajsku, w celu 

wytrzeźwienia.   

 W celu ograniczenia powyższej problematyki w 2017 r. wdrożono do realizacji 

program profilaktyczny „STOP PRZEMOCY W RODZINIE”, odbyła się również debata 

społeczna w cyklu spotkań „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie - możesz mieć na nie wpływ” 

poświęcona tej tematyce. Działania te będą kontynuowane w 2018 roku. Przy współpracy  

ze Starostwem Powiatowym w Leżajsku udało się przygotować materiał edukacyjno-

informacyjny w postaci 2000 tys. ulotek.      

 

4. Działania prewencyjne, profilaktyczne i edukacyjne 

 

Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku w 2017 roku realizowali szereg 

przedsięwzięć profilaktycznych i działań prewencyjnych, które miały na celu ograniczenie  

i zahamowanie procesu demoralizacji i przestępczości wśród nieletnich oraz złagodzenie 

skutków przestępstw popełnianych na szkodę nieletnich. Działania policjantów przede 

wszystkim koncentrowały się na dużej aktywności edukacyjnej w szkołach na wszystkich 

poziomach nauczania. Spotkania funkcjonariuszy Policji swoim zakresem tematycznym 

obejmowały szerokie spektrum bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności walki 

z patologiami społecznymi, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz elementarnej wiedzy 

w obszarze istotnych przepisów prawa i odpowiedzialności karnej. Policjanci Komendy 



 Powiatowej Policji w Leżajsku kontynuowali program prewencyjny „Stop 

Patologiom-Razem Bezpieczniej” w ramach, którego zrealizowano wiele różnych działań 

edukacyjno – prewencyjnych i represyjnych w zakresie walki z patologią alkoholizmu, 

narkomanii, czy nikotynizmu. Należy tu przede wszystkim wymienić liczne spotkania 

profilaktyczne w szkołach powiatu leżajskiego, gdzie edukowano nie tylko młodzież i dzieci, 

ale również rodziców i nauczycieli. Łącznie blisko 132 spotkania przeprowadzono w zakresie 

profilaktyki związanej z uzależnieniami.  

Należy wspomnieć również inne pożyteczne programy i działania profilaktyczne 

realizowane przez naszą jednostkę tj.: „Ostrożnie Pies”, „Ograniczyć Wandalizm”  

czy „Bezpieczny Senior”. W obszarze wymienionych programów profilaktycznych 

realizowanych jest mnóstwo interesujących pogadanek z wieloma różnymi grupami 

społecznymi, które znacząco wzbogacają wiedzę wszystkich uczestników obecnych na 

rzeczonych spotkaniach. 

Ponadto w 2017 roku wdrożono do realizacji program profilaktyczny 

„PSEUDOKIBIC” w ramach, którego policjanci odbyli 41 spotkań z młodzieżą szkół 

gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz 8 spotkań z rodzicami. W trakcie tych spotkań 

poruszano tematy związane z zagrożeniem, jakie niesie ze sobą uczestnictwo w grupach 

pseudokibiców.  Wdrożono również program profilaktyczny „CYBERBEZPIECZNI”, 

w ramach którego odbyły się 54 spotkania, w których udział wzięło ponad 2800 osób.  

W trakcie tych spotkań poruszano tematy związane z cyberprzemocą, niewłaściwym 

użytkowaniem Internetu.     

W ramach działań prewencyjnych i edukacyjnych policjanci Komendy Powiatowej 

Policji w Leżajsku przeprowadzili akcje „Bezpieczne ferie 2017”, „Wagarowicz 2017”, 

„Bezpieczne wakacje 2017", „Bezpieczna droga do szkoły", „Trzeźwy Poranek”, „Alkohol 

 i Narkotyki”, „Prędkość”, „Truck & Bus”, „Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, 

„Pasy”, „Bezpieczny Przejazd”, „Bezpieczny Weekend” oraz szereg akcji i konkursów 

propagujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym czy bezpieczeństwa dzieci w czasie 

wolnym od nauki. Takimi działaniami było m.in. przeprowadzenie konkursów szczebla 

powiatowego „Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym” oraz konkursu 

plastycznego i fotograficzny „Bezpieczne Wakacje 2017”.  

Funkcjonariusze naszej jednostki uczestniczyli również w wielu innych 

przedsięwzięciach profilaktycznych realizowanych przez szkoły, lokalne samorządy, parafie 

i inne instytucje oraz stowarzyszenia. Największy nacisk kładziono na kształtowanie 

właściwych postaw wśród dzieci i młodzieży, co było czynione głównie w oparciu o rodzinę, 

szkołę i środowisko rówieśnicze. W ramach działań profilaktyczno - wychowawczych 

policjanci naszej jednostki współuczestniczyli w organizacji realizowanych przez szkoły akcji 

upowszechniania kultury masowej i sportu, takich jak biegi i rajdy rowerowe, Brali również 

czynny udział w konkursach oraz debatach poświęconych walce z przemocą szkolną.  

 Ponadto uczestniczyli w spotkaniach z seniorami, którzy mieli okazję posłuchać 

wykładu prowadzonego przez policjanta o zagrożeniach czyhających na osoby starsze w tym 

popularnych oszustw „na wnuczka” bądź „na policjanta”. To tylko niektóre imprezy 

i spotkania, w których wzięli udział leżajscy policjanci. Były one okazją do rozmów 

o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. W lutym 2017 r. odbyła się debata społeczna 

„Bezpieczny Senior” we Franciszkańskim Ośrodku Kultury w Leżajsku.  

 Niektóre z opisywanych przedsięwzięć profilaktycznych z udziałem policjantów 

zamieszczone były na łamach lokalnych mediów, czym niewątpliwie podniosły rangę  

i zainteresowanie lokalnej społeczności. 



5. Współpraca z samorządami 

 

 W 2017 r. podejmowane były działania mające na celu poprawę warunków pracy 

w tutejszej jednostce. Samorządy lokalne aktywnie uczestniczyły w pokrywaniu wydatków 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki. 

Komenda otrzymała następujące wsparcie finansowe: 

 na służby ponadnormatywne  20 020 zł 

 na wyposażenie    30 000 zł 

 na pojazd służbowy                           18 000 zł 
 

Starostwo Powiatowe Leżajsk przekazało - 14 500 zł (w tym 8. 000 zł na zakup drukarek, 

wykonanie monitoringu w KPP Leżajsk) 

 

Urząd Miasta w Leżajsku    - 8 000 zł  (w tym 8 000 zł na zakup kamery 

cyfrowej dla techników kryminalistyki i sprzętu informatycznego)     
 

Urząd Gminy Leżajsk                    - 8 480 zł ( w tym 8 000 zł na zakup latarek  

i klimatyzatorów ) 

 

Urząd Miasta i Gminy Nowa Sarzyna  - 24 000 zł ( w tym 18 000zł 

na współfinansowanie oznakowanego pojazdu służbowego) 

 

Urząd Gminy Grodzisko Dolne   - 7 040 zł ( na służby ponadnormatywne) 

 

Urząd Gminy Kuryłówka                           -  6 000 zł ( zakup psa służbowego)   

 
 

 Ważnym instrumentem wpływającym, na jakość pracy prewencyjnej są siły i środki. 

Zwiększenie częstotliwości i ilości patroli w miejscach szczególnie zagrożonych jest możliwe 

dzięki organizacji służb ponadnormatywnych. To porozumienia zawarte pomiędzy 

Komendantem Powiatowym Policji w Leżajsku z samorządami lokalnymi spowodowały  

do zwiększenia liczby patroli na podległym terenie  tym samym zwiększając bezpieczeństwo 

w regionie. Ponadto na terenie gminy Leżajsk, w miejscowości Giedlarowa, Wierzawice, 

Brzóza Królewska powstały punkty przyjęć, w których w wyznaczone dni tygodnia lokalna 

społeczność może spotkać się i porozmawiać z swoim dzielnicowym. Dofinansowani 

oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Nowej Sarzynie pozwoli na szybkie 

i sprawne dotarcie policjantów do oczekujących pomocy mieszkańców gminy.   

 
 

6. Współpraca z mediami. 

7.  

 W 2017 roku z inicjatywy KPP w Leżajsku w ramach prowadzonych programów 

profilaktycznych wyemitowano w TV LokalTel Nowa Sarzyna oraz TV SATEL Leżajsk szereg 

informacji i apeli. Tematyka publikacji dotyczyła bezpiecznych zachowań, zapobiegających 

staniu się ofiarą przestępstw oraz wskazówek dot. przestrzegania podstawowych zasad 

bezpieczeństwa własnego w różnych sytuacjach życiowych. Na stronach internetowych KPP 

publikowano wydarzenia dot. zaistniałych na naszym terenie przestępstw oraz ustalenia ich 

sprawców, co ma duży wpływ na działalność prewencyjną.  



 Przekazywano komunikaty o metodach działania przestępców i odpowiedzialnego 

zachowania chroniącego przed staniem się ofiarą przestępstwa. Takie informacje 

zamieszczano nie tylko w lokalnych mediach, ale rozpropagowano w parafiach podczas 

niedzielnych nabożeństw. Treści oraz opracowania dot. działań i kampanii prewencyjnych, 

programów profilaktycznych zostały przekazane do publikacji w prasie lokalnej oraz na 

stronach internetowych prowadzonych przez urzędy jednostek samorządu terytorialnego. 

Dobra współpraca między Komendą Powiatową Policji w Leżajsku a lokalnymi mediami ma 

znaczący wpływ na podniesienie poziomu bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Lokalne 

media włączają się również w propagowanie najnowszych aplikacji i programów dotyczących 

bezpieczeństwa, jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacja „Moja Komenda”, 

program „Dzielnicowy bliżej nas”.  

 

 7. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa 

  

 Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka 

i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest 

tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie,  

w tym społecznościom lokalnym, skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji 

współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

Identyfikacja ta nie może przebiegać bez uwzględnienia oczekiwań społecznych. Takim 

narzędziem jest funkcjonująca od 2016 roku Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która 

opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: 

 

1. informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych,  

2. informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:  

 bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu 

terytorialnego, organizacji pozarządowych itp.;  

 w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu 

publicznemu,  

3. informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy 

wymiany informacji.  

 W 2017 roku mieszkańcy naszego powiatu w sumie nanieśli 296 zagrożeń, z tego 202 

zagrożenia zostały potwierdzone. 114 zagrożeń dotyczyło przekraczania dozwolonej 

prędkości, 44 nieprawidłowego parkowania a 36 spożywania alkoholu w miejscu publicznym.  

Naniesione i potwierdzone zagrożenia są na bieżąco są analizowane. Część tych zagrożeń 

mieści się w zakresie zadań stałych do służby dla policjantów. Z pozostałych tworzone są 

karty zadań doraźnych, jako specjalne zadania dla patroli służbowy.  

 Warto zaznaczyć, że funkcjonowanie Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa 

przyczyniło się do zatrzymania sprawców, którzy na terenie powiatu leżajskiego zajmowali 

się handlowaniem dopalaczami w lokalach „7777”.  

 To mieszkańcy poprzez KMZB zaczęli nanosić zagrożenia z kategorii „używanie 

środków odurzających”, co potwierdziło poczynione wcześniej ustalenia służb kryminalnych i 

w końcu przyczyniło się do rozpicia grupy przestępczej.   

 W sierpniu 2017 roku wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności 

została zorganizowana debata społeczna pn. „ Porozmawiajmy o bezpieczeństwie-możesz 

mieć na nie wpływ” z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, ponieważ najwięcej 

zagrożeń na KMZB nanoszonych przez lokalną społeczność dotyczyła bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym. 



 Policjanci przez cały 2017 rok przy okazji różnych spotkań z mieszkańcami powiatu, 

na łamach lokalnej pracy i stronach internetowych zachęcali do korzystania z KMZB,  

jako narzędzi, które daje realny wpływ na poprawę bezpieczeństwa własnego i najbliższego 

otoczenia. Warto tu podkreślić przychylność i wsparcie, jakiego udzieliły samorządy lokalne, 

które włączyły się w promocję KMZB. 


