SPRAWOZDANIE ZE STANU BEZPIECZENSTWA
IPORZADKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIALANIA
KPP W SLAWNIE ZA ROK 2011

I.

OCENA PRACY DOCHODZENIOWO - SLEDCZEJ.
Omawiaj^c wyniki pracy pionu dochodzeniowo - sledczego nalezy na

wst^pie zaznaczyc, iz ocena ta oparta jest na zalozeniach przyj^tych przez
Komend^ Gl6wna_ oraz Komendanta Wojewodzkiego Policji w Szczecinie na
2011 rok. Jej glownymi elementami byfo osi^gni^cie zakladanego poziomu
wykrywalnosci przest^pstw szczegolnie dokuczliwych dla spoleczefistwa,
uj^tych w siedmiu kategoriach oraz ograniczenie wystepowania tego rodzaju
przest^pstw.
W 2011 r. wszcz^to 1394 dochodzenia i sledztwa, tj. o 61 post^powan
wi^cej niz w roku ubieglym, w wyniku czego dynamika wszcz^c wyniosla
104,6. Jest to nieznaczny wzrost, spowodowany glownie wi^ksz^ ilosci^ zdarzen
drogowych, kwalifikowanych jako wypadki komunikacyjne. W 2011 r.
wszcz^to 402 post^powania przygotowawcze dotyczace wypadkow drogowych,
tj. o 50 spraw wi^cej niz w 2010 roku. Ten stan rzeczy w konfrontacji z
wynikiem dynamiki przestepstw stwierdzonych na poziomie 100,2 ukazuje
przyczyn^ wzrostu ilosci post^powan przygotowawczych umorzonych wobec
braku znamion czynu zabronionego.
Pomimo wi^kszej ilosci przeprowadzonych spraw zdolano utrzymac poziom
wykrywalnosci - 72,9%.
Pozytywnym trendem byl spadek kradziezy samochodow na terenie
naszego powiatu. W 2011 r. odnotowano 6 takich przypadkow (w 2010 bylo ich
13), z czego zdolano wykryc ponad polowe sprawcow (57,1%). Wobec siedmiu
sprawcow sporz^dzono akty oskarzenia.

Obnizono takze dynamike wszczec dot. przest^pstwa zniszczenia i
uszkodzenia mienia do poziomu 94,2%.
Nie odnotowano takze zadnego przypadku zabqjstwa czy pobicia ze
skutkiem smiertelnym.
Odnotowano mniej przestepstw dot. uszkodzenia ciala - dynamika
wszczec 85,7%.
Nastapil

natomiast

wzrost

przestepstw

przeciwko

obrotowi

gospodarczemu. W 2011 r. wszczeto ponad dwa razy wiecej dochodzen i
sledztw niz w poprzednim roku. W ich toku udowodniono popemienie ponad
polowy przestepstw w tej kategorii osiagajac wskaznik dynamiki przestepstw
stwierdzonych na poziomie 999,9.
Wszczeto

wieeej w porownaniu do roku ubieglego post^powan

przygotowawczych o przest^pstwa gospodarcze (dynamika wszczec 115,1)
uzyskuj^c jednoczesnie wysoki stopien wykrywalnosci w tej kategorii na
poziomie 97,1%.
Zatrzymano 350 nietrzezwych kierowcow i rowerzystow, co w
porownaniu z ubiegfym rokiem dalo 35 post^powan wiecej (dynamika wszczec
111,1).
Nie zdolalismy ograniczyc ilosci kradziezy mienia czy wlaman. W tych
kategoriach

nastajiil

nieznaczny

wzrost

zdarzen,

przy

utrzymaniu

zadowalaj^cego poziomu wykrywalnosci.
Przedstawione dane daja^ poglad co do kierunkow i priorytetow w
dzialaniu pionu kryminalnego na 2012 rok. B§d^ nimi przede wszystkim
kwestie zwi^zane z dalszym, sukcesywnym ograniczeniem wyst^powania
przest^pstw przeciwko mieniu, dalszym zwi^kszeniem wyklywalnosci w tej
kategorii

oraz

utrzymanie

dotychczasowym poziomie.

wyklywalnosci

w

innych

kategoriach na

Efekty pracy pionu kryminalnego w 2011 r. postrzegane sa m.in. przez pryzmat
przyj^tych przez KGP i KWP miernikow i obszarow monitorowania.
Dzi^ki duzemu wysilkowi calego stanu etatowego KPP w Slawnie,
policjanci Wydzialu Kryminalnego osiagn^li zadowalajace wyniki w zakresie:
osiajmi^te

w

2011 roku

przest^pczosci^. w

powiece

wyniki

okreslify

slawienskim

wskaznik

obliczany

na

zagrozenia
10 tys.

mieszkancow na takim samym poziomie jak w roku ubieglym, tj. 250,7 (w roku 2010 wynosil 250,1) gdzie dla caiego wojewodztwa wynosi on
368,8

i jest on wyzszy niz w ubieglym roku o niemal 9 procent.

Wskazuje to na wzrost zagrozenia

w skali wojewodztwa przy jego

znacznym obnizeniu w naszym powiecie.
Pomimo nieznacznemu

wzrostowi dynamiki przestejpstw znacz^co

poprawiono metody wykrywania sprawcow. I tak ustalono i skierowano
akty oskarzenia wobec 876 podejrzanych, Jest to takze odzwierciedlenie
pracy dochodzeniowo - sledczej i operacyjnej, ktorej wynikiem bylo
podj^cie umorzonych w poprzednich latach sledztw i dochodzen i
postawienie sprawcow w stan oskarzenia.

W 2011 r. na terenie naszego powiatu doszlo do kilku zdarzen, ktore
wzbudzify zainteresowanie opinii publicznej. Jedna z najciekawszych byl napad
na poczt? w Dartowie.
W dniu 2 wrzesnia 2011 r. Janusz W. lat 26, mieszkaniec Koszalina
przyjecha} do Darlowa z zamiarem obrabowania miejscowego urz^du
pocztowego. W bialy dzien, ok. godz. 12.30 zalozyl na twarz gumowa mask$
przedstawiaj^ca starszego m^zczyzn^ (oryginalna, dostejma w sklepach z
gadzetami) i kapelusz, po czym wszedl do budynku poczty. Tarn wyjal
przyniesiony przez siebie rewolwer, oddal jeden strzal w gor§, a nastejpnie od
jednej z kasjerek zazadal wydania pieni^dzy z kasy. Podal kasjerce wlasna^ torb^

(reklamowk?), do ktorej ta wlozyla wszystkie pieni^dze znajdujace si? w jej
kasie (niespelna 4,5 tys. zl). Po zabraniu pieni?dzy sprawca wybiegl z budynku,
gdzie natknaj si? na pracownika s^siedniego banku, w kierunku ktorego oddat
jeden strzal, po czym podjaj: dalsz^ ucieczk?.
Pracownik banku i dwoch przypadkowych przechodniow podj?li poscig, do
ktorego natychmiast wlaczyt si? patrol policyjny, powiadomiony o napadzie.
Sprawca widz^c biegn^cych za nim umundurowanych policjantow zacz^l do
nich strzelac. Jeden z policjantow odpowiedziat ogniem z broni shizbowej.
Zaden z oddanych strzalow nie byl celny. Po kilkuminutowej ucieczce sprawca
zapedzil si$ na otwart^ duz^ przestrzen przy kanale portowym gdzie zostal
osaczony przez policjantow. Wobec braku mozliwosci kontynuowania dalszej
ucieczki oraz ukrycia si? - odrzucil na wezwanie policjantow bron i zostat
zatrzymany.
Przy sprawcy zabezpieczono mask? i kapelusz (elementy przebrania),
dwie jednostki broni - rewolwery z dwoma zapasowymi b^benkami (wg ustalen
na dzien dzisiejszy strzaty zostaty oddane przez sprawc? - na poczcie i przed nia
z broni hukowej, a podczas poscigu w kierunku policjantow z broni ostrej),
domowej roboty iadunki wybuchowe (wg uzyskanej ekspertyzy zlozone ze
sklejonych ze soba^ tasm^ petard hukowych, pojemnikow cisnieniowych z gazem
Izawi^cym i elementami do inicjacji wybuchu - lont i masa tr^ca, zapalczana), a
takze torb? z cala zrabowan^ sum^ pieni?dzy. Sprawca podczas napadu i w
chwili zatrzymania miat na dkmiach r^kawiczki lateksowe.
Dzi?ki sprawnej interwencji policjantow z KP w Darlowie odzyskano cala^
zrabowan^ sum? pieni?dzy, zatrzymano sprawc? napadu, w ci^gi kilkunastu
godzin zgromadzono obszerny material dowodowy na podstawie ktorego Janusz
W. zostal tymczasowo aresztowany. Podczas calego zdarzenia nikt nie ucierpial.
Opisane zdarzenie odbilo si? duzym echem w spoiecznosci lokalnej
Darlowa i Stawna, bylo komentowane w lokalnych mediach. We wszystkich

komentarzach podkreslano profesj onalizm policj antow, ktorzy zatrzymali
sprawc$. Burmistrz Darlowa podczas oficjalnego spotkania podzi^kowal
policjantom za skuteczne dzialanie.

WSPOLPRACA Z INNYMI ORGANAMII PIONAMI POLICJI.
W 2011 r. funkcj onariusze Wydziahi Kryminalnego

wielokrotnie

wspolpracowali z funkcj onariuszami Strazy Granicznej w Darlowie, Straza
Lesn^ Nadlesnictwa Slawno, Spoleczn^ Strazy Ryback^ oraz Strazy Gminn^ w
Postominie i Malechowie i Strazy Miejsk^ w Darlowie. Wspolnie prowadzono
szereg akcji przeciwko cudzoziemcom - legalnosci ich pobytu, w celu
ujawnienia towarow wprowadzonych nielegalnie na teren Polski, khisownictwu
i

innym.

Wykonywano

czynnosci

wspolnie

z pracownikami

Urz^du

Skarbowego i Celnego, sprawdzen w zakresie posiadania i handlu srodkami
odurzajacymi,

gdzie

Przepro \vadzono

uzywany

szereg

byl

pies

tropi^cy

Strazy Granicznej.

wspolnych akcji skierowanych

na ujawnienie

nielegalnie sprowadzonych do kraju samochodow kradzionych.
Z pracownikami Strazy Lesnej Nadlesnictwa i Spolecznej Strazy
Rybackiej w Slawnie dokonywano kontroli nurtow rzek znajdujacych si^ na
terenie powiatu slawienskiego w trakcie okresu ochronnego ryby lososiowatej.
Natomiast z funkcj onariuszami Strazy Lesnej czy Sluzby Ochrony Kolei
dokonywano sprawdzen duktow lesnych czy kontroli punktow skupu metali
kolorowych.
Wspolpracowano w funkcj onariuszami sasiednich jednostek Policj i
szczegolnie

w

ramach

zwalczania

przest^pczosci

samochodowej oraz

narkotykowej. Wielokrotnie korzystano z pomocy funkcj onariuszy Wydzialu
Kryminalnego KWP w Szczecinie przy realizacji zadan.

II.

OCENA PRACY
DROGOWEGO.
Policj anci

Wydzialu

PIONU

Prewencj i

PREWENCJI

i

Ruchu

I

Drogowego

RUCHU

Komendy

Powiatowej Policj i w Stawnie od poczatku 2011 roku realizowali zadania
nakreslone wytycznymi strategii Komendanta Glownego Policji, Komendanta
Wojewodzkiego Policji w Szczecinie oraz zawartymi w przyj^tym na lata 20092015

Powiatowym

Programie

Zapobiegania

Przest^pczosci

Porzadku

Publicznego i Bezpieczenstwa Obywateli w Powiecie Slawieiiskim.
W 2011 roku policjanci shizb patrolowo-interwencyjnych odbyli lacznie
3910 osmio-godzinnych shizb patrolowych, tj. o 201 wiecej jak w 2010 roku
uzyskujac wykonawstwo stuzby na poziomie 55,62 %. Funkcjonariusze Ogniwa
Ruchu Drogowego w 2011 r. odbyli 527 sluzb 8-godzinnych

uzyskujac

wykonawstwo sluzby na poziomie 48,57% , tj. o 5,7 % mniejszym niz w roku
ubieglym, jednakze sytuacja ta znajduje swoje odzwierciedlenie w sytuacji
kadrowej, gdzie 3 policjantow tego ogniwa, po uznaniu przez Wojewodzka^
Komisj§ Lekarsk^ za niezdolnych do sluzby nie pemilo juz swoich obowiazkow
a. 1 policjant przez dhizszy okres czasu przebywal na dlugotrwalym zwolnieniu
lekarskim. Dzielnicowi w 2011 roku wykonali 2529

8 - godzinnych sluzb

obchodowych tj. o 22 sluzby wiecej w stosunku do roku poprzedniego
utrzymujac wykonanie shizby na poziomie 52,7 %. Systematycznie wzrosla tez
ilosc sluzb ze strony sil pozapolicyjnych jak: straze miejskie i gminne, czy tez
straz lesna, ktore wspolnie z nami wypelniaj^ postawione nam zadania. Z
przykrosci^ stwierdzamy, ze 2011 rok nie byl czasem owocnej pracy Zespolu
d/s Nieletnich i Patologii. W drugim kwartale tego roku na skutek wypadku
drogowego zrnarl jeden z czlonkow tego zespolu nasz sp. kolega sierz.
Bartlomiej Zi^bakowski. Wowczas to nastapilo oslabienie kadrowe, ktore
znacznie wplynejto na jego dzialalnosc i osi^gane wyniki. Pozniejsze proby
reorganizacji zespolu poprzez zmian§ kadrow^, rowniez nie zaspokoity
6

stawianych zespotowi oczekiwan. Mamy nadziej?, ze nowy rok i podj^te na
no wo dzialania zmierzaj^ce do poprawy sytuacji w zakresie przest^pczosci
wsrod nieletnich pozwol^ na osiagni^cie lepszych wynikow pracy. Niemniej
jednak nalezy podkreslic, ze wykonawstwo shizby i efektywnosc pracy calego
pionu prewencji zostalo utrzymane na poziomie spelniajacym

wymogi

wskazanych nam progow satysfakcji klasyfikuj^c nas na 9 miejscu posrod 20
jednostek garnizonu zachodniopomorskiego.
W ramach pelnionych obowiazkow policjanci KPP w Slawnie w 2011
przeprowadzili l^cznie 2953 interwencji z czego 984 w mieszkaniach (tzw.
domowe) a 780 w miejscach publicznych. Cz§sc z przeprowadzonych
interwencji domowych zakonczono zatrzymaniem osoby do wytrzezwienia,
l^cznie takich zatrzyman odnotowano 81. W przewazaj^cej wi^kszosci
zatrzymanych stanowili m^zczyzni (79 osob). Ponadto w 2011 roku zatrzymano
w PDOZ 169 osob podejrzanych o popeinienie przestejDstwa oraz 55 osob na
polecenie s^dow i prokuratury.
W trakcie sluzb ujawniono 15049 roznego rodzaju wykroczen z czego
wi^kszosc tj. 5955 stanowity wykroczenia przeciwko bezpieczenstwu i
porz^dkowi ruchu na drogach, 2968 przeciwko porz^dkowi i spokojowi
publicznemu a 2694 wykroczenia okreslone przepisami Ustawy o wychowaniu
w trzezwosci i przeciwdzialaniu alkoholizmowi. Pozostate czyny tj. 1559
stanowify wykroczenia przeciwko urz^dzeniom uzytku publicznego,

427 -

przeciwko niieniu i 466 innym przepisom. Wobec wi^kszosci sprawcow
uj awnionych wykroczen, stosowano srodki represj i w postaci mandatow
karnych, ktorych l^cznie natozono 4101 oraz srodek oddzialywania pozakarnego
w postaci pouczenia, ktorych udzielono 10219. Nalezy wskazac, ze znaczna
cz^sc

ujawnionych wykroczen

drogowych

zostala

stwierdzona

dzifki

systematycznemu wykorzystywaniu w stuzbie radiowozu nieoznakowanego z
zainstalowanym w nim videorejestratorem.

W obszarze bezpieczenstwa w ruchu drogowym pomimo systematycznie
podejmowanych dziaian zarowno wlasnych ("Trzezwy poranek", "Bezpieczna
6", "Dyskoteka") jak tez zleconych przez KWP nie zdoiano utrzymac malejacej
tendencji, co do ilosci wypadkow drogowych. Kampanie edukacyjno informacyjne prowadzone poprzez lokalne media

oraz bezposrednio przez

policjantow wykorzystujacych w tym celu roznego rodzaju materialy (ulotki,
foldery)

nie zastapia, zdrowego rozsadku i wyobrazni u kierujacych, ktorzy

niejednokrotnie z wlasnej winy doprowadzali do wypadkow i kolizji. W 2011 r.
pomimo nieznacznego wzrostu ogolnej liczby wypadkow tj. z 45 do 47
wypadkow, drastycznie wzrosla liczba osob zabitych i rannych w tych
wypadkach. W 2010 r. w zdarzeniach drogowych zginelo 8 osob a w roku 2011
az 12 osob. Rowniez liczba osob rannych wzrosla z 49 do 55.
Najwiejcsza

cz^stotliwosc

wypadkow

drogowych

ze

skutkiem

smiertelnym wystapila jeszcze przed okresem wakacyjnym tj. w miesiacu
czerwcu (2 wypadki) oraz bezposrednio po wakacjach w miesiacach wrzesien i
pazdziernik (odpowiednio 2 i 3). Wi^kszosc stwierdzonych wypadkow z
ofiarami smiertelnymi zaistniala w zachodniej czesci powiatu na drodze
krajowej nr 6.
Jako najcz^stsze przyczyny wszystkich odnotowanych wypadkow wskazuje si§
pr^dkosc i nieprawidlowe wyprzedzanie. Nalezy podkreslic, ze zaistniale
zdarzenia wystepowaly pomimo zaangazowania patroli Ogniwa Ruchu
Drogowego wykorzystuj^cych w sluzbie m.in. radiowoz
rejestrator"

jak

tez

nawi^zania

scislej

wspolpracy

typu "videoz

podmiotami

pozapolicyjnymi jak Straz Graniczna i Straz Gminna w Malechowie. W roku
biez^cym w dalszym ci^gu podejmowane bed^ wszelkie mozliwe dzialania
zmierzaj^ce do poprawy s^uacji na drogach. Gmina Malechowo obejmuj^ca
swoim zasiegiem zachodni^ czesc powiatu z przebiegaj^c^ tam nitk^ drogi
krajowej nr 6 wyposazyla swoj^ Straz Gminn^ w laserowe urz^dzenie do

pomiaru predkosci i rejestracji wykroczen, zwane potocznie "Fotoradarem", co
mamy nadziej§ w oparciu o wzajemne uzgodnienia i analizy znacznie przyczyni
si$ do poprawy bezpieczenstwa w calym powiecie .
W pierwszym kwartale 2011 r., poprzez ponowione wystapienie do
lokalnych samorz^dow w sprawie dofmansowania kosztow funkcjonowania
KPP Slawno, zapoczatkowano przygotowania do zabezpieczenia sezonu
letniego. Dzieki uprzejmosci Urz^du Miasta w Darlowie oraz Urz^du Gminy w
Postominie uzyskano zakwaterowanie i wyzywienie dla policjantow sit wsparcia
oddelegowanych do shizby w miejscowosciach pasa nadmorskiego naszego
powiatu .
Z uwagi na bezgotowkow^ forme_

rozliczen usrednion^ wartosc

dofmansowania ze strony U. M. w Darlowie oszacowano na srednia^ kwot$ ok.
50 tys. zl., natomiast U.G. w Postominie ok. 32 tys. zl.
Przedmiotowe zabezpieczenie fmansowe pozwolilo na oddelegowanie
przez Komendanta Wojewodzkiego Policji w Szczecinie do dyspozycji KPP
Slawno w miesi^cu lipiec 14 i miesia_cu sierpien 12 policjantow sil wsparcia.
Pozyskane z U. M. w Darlowie srodki pozwolily tez na zakwaterowanie
oddelegowanych w okresie 03-13.07.2011 r. 2 policjantow Wydzialu Ruchu
Drogowego KWP w Szczecinie. Poza tym Urz^d Miasta Darlowo kwota^ 4 tys.
zl. a Urz^d Gminy w Postominie kwot^ 5 tys. zl dofmansowaly zakup paliwa do
radiowozow.
Pozyskane sity wsparcia jak tez utworzenie Sezonowego Punktu Przyj^c
w Jaroslawcu pozwolily na wlasciwe zabezpieczenie sezonu wakacyjnego,
bezposredni^ mozliwosc kontaktu turystow i osob zainteresowanych z
policjantami. Ponadto znacznie przyczynily si^ do wlasciwej realizacji zadan
nakreslonych planem "Bezpieczne wakacje" i "Bezpieczna woda". W czasie
sezonu letniego w rejonie pasa nadmorskiego nie odnotowano zdarzen o

najci^zszym charakterze kryminalnym i stwierdzono tylko jeden przypadek
utoni^cia osoby w rejonie niestrzezonego k^pieliska na jeziorze Wicko.
W tym miejscu

nalezy tez wskazac, ze poza otrzymanymi srodkami

fmansowymi na zabezpieczenie okresu wakacji, dziejd naszym staraniom, ktore
znalazfy zrozumienie u przedstawicieli Gminnej Komisji Rozwi^zywania
Problemow Alkoholowych przy Wojcie Gminy Slawno zdolalismy pozyskac
kwot§ 3 tys. zl niezb^dna^ do wlasciwego zabezpieczenia strefy dla osob
zatrzymanych i stanowiska kierowania. Zamontowano tarn nowe drzwi
sterowane zamkiem elektronicznym. Uzyskalismy rowniez zapewnienie Pana
Wojta Gminy Malechowo o zabezpieczeniu w budzecie gminy kwoty 1000 zl.,
ktora b^dzie stanowila czesc kwoty koniecznej do pozyskania psa sluzbowego.
Do chwili obecnej z uwagi na brak wlasnych srodkow budzetowych nie
zdolalismy zakupic nowego psa, gdyz poprzedni pies sluzbowy w poiowie 2011
r. z.uwagi na zly stan zdrowia zostal wycofany ze sluzby.
Wspominaj^c o przekazanych nam srodkach fmansowych pragniemy
rowniez nadmienic, ze dzi^ki uprzejmosci Urz^du Miejskiego w Darlowie w
okresie od 15-19.12.2011 r. w rejonie miasta Darlowo zakwaterowano
odbywaj^cych tam praktyki zawodowe shichaczy i opiekuna ze Szkoly Policji w
Pile.
Na terenie miasta Slawno w ramach praktyk zawodowych, shizby
patrolowe pelnili tez sluchacze Szkoly Policji w Shipsku, ktorzy i^cznie w ci^gu
calego 2011 r. odbyli 45 shizb 8 godzinnych. Shazby te w wi^kszosci
prowadzone byry w ramach patroli pieszych co rowniez znaczaco wplywalo na
zwi^kszenie poczucia bezpieczenstwa wsrod lokalnej spolecznosci.
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III. STAN

TRANSPORTU W KPP

SLAWNO ZA 2011

ROK.

Komenda Powiatowa Policji w

Slawnie

dysponowala 20 pqjazdami

sluzbowymi w tym:
oznakowanych

12 poj azdow

nieoznakowanych

7 poj azdow

Quad SYM

1 szt. (uzytkowany w Rewirze Dzielnicowych w
Postominie z przeznaczeniem

przede wszystkim w

sezonie letnim w Jaroslawcu)
Ogolny przebieg kilometrow wykonanych przez pojazdy KPP w Slawnie w
2011 to 468 594 km, srednia miesi^czna wynosi 39049,5 km.
W miesi^cu wrzesniu 2011 r. KWP w Szczecinie przekazaia pojazd sluzbowy
marki BUS T-4 oznakowany.

IV. REMONT
SLAWNO.

BUDYNKOW

W

UZYTKOWANIU

KPP

W 2011 roku wykonano nast^puj^ce prace remontowe:
zakupiono i zamontowano zaluzje okienne dla Rewiru Dzielnicowych w
Malechowie,
pomalowano pomieszczenia biurowe i wymieniono instalacj^ elektryczn^
w Rewirze Dzielnicowych w Postominie,
pomalowano pomieszczenia biurowe oraz wymieniono wykladzin^ w
pokojach biurowych w Ruchu Drogowym KPP w Siawnie.
L^czny koszt remontu wyniosl 30 000,00 zl
Ponadto prowadzona jest dokumentacja w sprawie termomodernizacji budynku
KPP w Slawnie, otrzymano pozwolenie na budow§ ze Starostwa Powiatowego
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w Slawnie na prace - wymiany okien i drzwi, docieplenie dachu, wymiana
pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, izolacje itp.
Dla Komisariatu Policji w Darlowie realizowany jest plan termomodernizacji
budynku, ktory b§dzie zaplacony przez Urz^d Miasta Darlowo.

V.

DAROWIZNY.
W roku ubiegrym otrzymano jak corocznie darowizny na zakup paliwa na

zabezpieczenie sezonu letniego:
Urza/I Gminy Postommo

- 5 000,00 zl

Urza_d Miasta Darlowo

- 4 000,00 zl

FundacjaRazem Bezpieczniej - 460,00 zl
Polski Zwi^zek W^dkarski

- 500,00 zl

Laczna wartosc srodkow na zakup paliwa - 9 960,00 zl

Urz^d Gminy Postomino, jak rowniez Urz^d Miasta Darlowo zapewnia
noclegi i wyzywienie dla funkcjonariuszy w sezonie letnim, ktorzy s^
oddelegowani z KWP celem

zabezpieczenia sezonu letniego w Jaroslawcu,

Darlowie oraz D^bkach.
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W roku 2012 kierunki pracy KPP w S-tawnie b?d^ zgodne z priorytetami
Komendanta Glownego Policji oraz lokalnymi zalozeniami i ich miernikami
przyjetymi przez Komendanta Wojewodzkiego Policji w Szczecinie:

1.

Priorytet nr 1

Wzrost zadowolenia obywateli z dzialalnosci pracy policjantow oraz eliminacja
zdarzen szczegolnie uciazliwych spolecznie a zwlaszcza przestepstw przeciwko
mieniu.

2.

Priorytet nr 2

Poprawa bezpieczenstwa w zwiazku z przebiegiem imprez masowych na terenie
powiatu slawienskiego.

3.

Priorytet nr 3

Podnoszenie jakosci czynnosci prowadzonych na

miejscu przestepstwa i

wykroczenia.

4.

Priorytet nr 4

Poprawa bezpieczenstwa w ruchu drogowym a zwlaszcza ograniczenie zdarzen
drogowych ze skutkiem smiertelnym.

5.

Priorytet nr 5

Ograniczenie przestepczosci nieletnich.

KOMENDAHT
-\ Policji w

nil tnst). mgr Rvszard Sadmtk
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