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Komenda Powiatowa Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej 

właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa 

i porządku publicznego na terenie powiatu słubickiego. Zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 

1990 roku o Policji do podstawowych zadań Policji należy m.in.:

- ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zamachami naruszającymi 

te dobra,

- ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym zapewnienie spokoju w miejscach 

publicznych oraz w środkach publicznego transportu i komunikacji publicznej i w ruchu 

drogowym

- inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie 

z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi

- wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców

- kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i administracji związanych z działalnością 

publiczną lub obowiązującą w miejscach publicznych

- współdziałanie z policjami innych państw na podstawie umów i porozumień 

międzynarodowych oraz odrębnych przepisów.

Komendant Powiatowy Policji w Słubicach realizuje ustawowe zadania Policji 

kierując pracą policjantów i pracowników cywilnych Komendy Powiatowej Policji w 

Słubicach.

Na dzień 1 stycznia 2016r. Komenda Powiatowa Policji w Słubicach posiadała 

ewidencyjnie 122 etaty policyjne i 25,5 etatów w korpusie służby cywilnej. Na szkoleniu 

podstawowym było czterech funkcjonariuszy.

Na koniec grudnia 2016 roku Komenda Powiatowa Policji w Słubicach posiadała 122 

etaty policyjne, trzy wakaty i 25,5 etatów w korpusie służby cywilnej.

Do pełnienia służby w Komedzie Powiatowej Policji w Słubicach w 2016 roku, 

zostało przyjętych 10 funkcjonariuszy. W 2016 roku zwolnionych ze służby zostało czterech 

funkcjonariuszy, czterech przeniosło się do innych jednostek.
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Powiat Słubicki leży w północno-zachodniej części województwa lubuskiego.

W skład powiatu wchodzi pięć gmin:. Słubice, Cybinka, Ośno Lubuskie, Rzepin 

i Górzyca.

9Powiat obejmuje obszar o powierzchni niemal 1000 km" i jest zamieszkiwany przez 

ok. 48 tys. osób. Powiat Słubicki leży w północno-zachodniej części Województwa 

Lubuskiego i graniczy odpowiednio: po stronie północnej z powiatem gorzowskim ziemskim, 

po stronie wschodniej z powiatem sulęcińskim, po stronie południowo-wschodniej 

z powiatem krośnieńskim, a od strony zachodniej z Krajem Związkowym Brandenburgia 

w Republice Federalnej Niemiec. Pod względem komunikacyjnym powiat jest bardzo 

zróżnicowany. Istnieje tu dobrze rozbudowana infrastruktura komunikacji drogowej 

i kolejowej. Duże znaczenie komunikacyjne ma rzeka Odra, która na obszarze powiatu jest 

przez cały rok żeglowna. Fakt przygranicznego położenia nadaje charakter i kształtuje 

kierunki rozwoju gmin wchodzących w skład powiatu. Sąsiedztwo z Niemcami, właściwie 

rozwinięty handel i usługi, dobra sieć komunikacji, to czynniki mające wpływ na działania 

gospodarcze, ale i na specyfikę przestępczości.



ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

EFEKTYWNOŚĆ PRACY SŁUŻBY KRYMINALNEJ

W roku 2016 na terenie powiatu słubickiego wszczęto łącznie 1304 śledztwa 

i dochodzenia w związku z zaistnieniem przestępstwa, tj. mniej o 59 niż w roku 2015.
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W roku 2016 wskaźnik wykrywalności przestępstw ogółem w porównaniu z rokiem

2015 zmalał o 1,5 %.
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Zauważyć należy, iż w porównaniu do roku 2015 na terenie powiatu pomniejszyła się 

ilość wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa kryminalne, z 931 na 895, 

tj. o 36 mniej.
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Przestępstwa kryminalne -  dynamika wszczęć(POWIAT)

W roku 2016 wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym w 

porównaniu z rokiem 2015 wzrósł o 1,7 %.
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W roku 2016 w poszczególnych kategoriach przestępstw odnotowano następującą 

ilość wszczętych śledztw i dochodzeń:

1. 232 kradzieże

2. 96 kradzieży z włamaniem

3. 27 kradzieży pojazdów

4. 6 bójek i pobić

5. 19 rozbojów

W roku 2016 na terenie powiatu słubickiego wszczęto 449 postępowań 

przygotowawczych o przestępstwa z 7 wybranych kategorii (kradzieże, kradzieże z 

włamaniem, rozboje, pobicia, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia), tj. o 6 więcej niż w 

roku 2015.

Wykrywalność w 2016 roku wyniosła 47,30 %, co daje II miejsce w garnizonie 

lubuskim.

7 wybranych kategorii -  dynamika wszczęć (POWIAT)

Przestępstwa o charakterze kryminalnym z uwagi na swoją dokuczliwość społeczną 

postrzegane są zawsze, jako najbardziej groźne, godzą one bowiem w najistotniejsze dobra 

ludzkie, takie jak życie, zdrowie, mienie czy wolność. Wykrywalność sprawców tych 

przestępstw ma istotne znaczenie dla poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Zarzuty popełnienia przestępstw przedstawiono 681 podejrzanym w tym przestępstw 

kryminalnych 403, z tej liczby podejrzanych 17 podejrzanych zostało tymczasowo 

aresztowanych.
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Na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Słubicach w minionym roku, 

wszczęto 54 postępowania związane z przestępczością narkotykową, zabezpieczając prawie 

9 kilogramów narkotyków.

Zabezpieczono następujące środki odurzające:

Marihuana - 7067,93 g 

Amfetamina - 1580,94 g 

Olej Konopi - 170,20 g 

Tabletki extasy - 292 sztuk 

Heroina - 0,32 g 

Haszysz - 0,70 g 

Metaamfetamina - 0,29 g
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STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, 

EFEKTYWNOŚĆ PRACY SŁUŻB PREWENCJI.

Na bezpieczeństwo obywateli w miejscach publicznych wpływ mają m.in. skuteczne 

działania Policji. Działania te, ukierunkowane są głównie na zwalczanie wykroczeń 

szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa, tj. przeciwko porządkowi i spokojowi 

publicznemu, bezpieczeństwu osób i mienia, bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu 

na drogach, przeciwko mieniu, obyczajności publicznej, urządzeniom użytku publicznego 

oraz przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi.

Na terenie powiatu słubickiego w roku 2016 policjanci przeprowadzili 7556 

interwencji, a w roku 2015 odpowiednio 7445 interwencji.

W roku 2016 na terenie powiatu słubickiego wystawiono 369 służb z podmiotami 

pozapolicyjnymi, ( Strażą Graniczną, Strażą Miejską, Inspekcją Transportu Drogowego, Izbą 

Celną, Strażą Leśną, Żandarmerią Wojskową), oraz 166 służb ponadnormatywnych, które 

zostały zrealizowane, dzięki otrzymanemu wsparciu od samorządów lokalnych.

W CZASIE SŁUŻB PONADNORMATYWNYCH POLICJANCI: 

wylegity mowali 689 osób, 

przeprowadzili 153 kontroli pojazdów,

• nałożyli 82 mandaty karne za popełnione wykroczenia, 

pouczyli 19 osób,

• sporządzili siedem wniosków o ukaranie do Sądu,

• zatrzymali siedem osób poszukiwanych,

• przeprowadzili 276 interwencji,

• zatrzy mali na gorącym uczy nku 11 sprawców przestępstw w tym:

- czterech nietrzeźwych kierujących pojazdami,

- jednego sprawcę z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii,

- sześciu sprawców innych przestępstw.

W ramach działań związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom terrorystycznym, w 

2016 roku policjanci zrealizowali 706 służb w rejonie mostu granicznego w Słubicach.
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W minionym roku funkcjonariusze zatrzymali 247 sprawców na gorącym uczynku 

przestępstwa ( nie licząc nietrzeźwych kierujących).

W ubiegłym roku na terenie powiatu słubickiego policjanci ujawnili:

• 11468 wykroczeń ogółem, w tym m.in.:

- 399 wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu;

- 106 wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej;

- 87 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego;

- 477 wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości;

- 1261 wykroczeń przeciwko mieniu;

- 8707 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia.

Na terenie powiatu w 2016 roku. sporządzono 186 niebieskich kart, dotyczących 

przemocy w rodzinie. W związku z wszczęciem procedury zatrzymano 76 osób, w tym do 

wytrzeźwienia zatrzymano 54 osoby.

Ponadto, dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Słubicach, 

przeprowadzili cykl spotkań w szkołach na terenie powiatu słubickiego. Spotkania 

dotyczyły m.in.: bezpiecznego wypoczynku letniego i zimowego, bezpiecznej inauguracji 

roku szkolnego. Podczas tych spotkań policjanci przeprowadzili pogadanki, poprzez 

które, przekazywali informacje na temat bezpiecznych zachowań i kształtowania 

bezpiecznych postaw.

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE PODEJMOWANE PRZEZ PION 

PREWENCJI.

Policjanci Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich, Patologii i Zespołu Patologii 

i Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Słubicach - w ramach 

działań, mających na celu zapobieganie przestępczości i demoralizacji wśród młodzieży 

przeprowadzili szereg spotkań w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, 

jak i ponadgimnazjalnych. Odpowiedzialność prawna nieletnich za czyny karalne 

oraz przejawy demoralizacji, była tematem przewodnim spotkań w szkołach gimnazjalnych.
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W 2016 roku, w związku z realizacją zadań wynikających z rządowych programów 

profilaktycznych policjanci zrealizowali m.in.:

- „Bezpieczne Wakacje” -  program jest realizowany przy współudziale Ochotniczej Straży 

Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno -  Epidemiologicznej, Kuratorium Oświaty 

w Sulęcinie. W ramach działań kontrowano miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Doraźnie dokonywano również kontroli niestrzeżonych kąpielisk, w celu ujawnienia 

małoletnich kąpiących się w miejscach zabronionych lub przebywających bez opieki osób 

dorosłych.

- „Bezpieczne Ferie” -  program realizowano przy współudziale przedstawicieli Stacji 

Sanitarno -  Epidemiologicznej. W trakcie realizacji kontrolowano miejsca wypoczynku 

dzieci i młodzieży oraz sztuczne lodowiska.

„Bezpieczne wakacje z Lupo”, realizacja Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o 

Bezpieczeństwie.

- „Lupo” -  spotkania prewencyjno -  ostrzegawcze z uczniami Szkół Podstawowych na 

terenie całego powiatu słubickiego.

- „Bezpieczne wakacje w Cybince” -  Policjanci z Cybinki od kilku lat, wspólnie z 

koordynatorem Stowarzyszenia Rozwoju PRO -  EKO, Panią Eugenią Niedźwiecką realizują 

program w ramach działań „Bezpieczne Wakacje". W 2016 roku akcja prowadzona była pod 

hasłem „Rowerowe wakacje 2016”.

- "Ogólnopolski Głos Profilaktyki - PAT" inicjatywa w ramach programu Komendy 

Głównej Policji „Profilaktyka i Ty” . Celem akcji była edukacja młodzieży i dorosłych 

w zakresie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej, a także promocja 

innowacyjnych działań profilaktycznych.

- „Bezpieczny i aktywny senior”- spotkania profilaktyczno-ostrzegawcze z seniorami.

- Projekt profilaktyczny „Zapobieganie Handlowi Ludźmi” -spotkania z uczniami szkół 

ponadgimnazjalnych w trakcie, których byli oni uświadamiani o zagrożeniach związanych z 

wyżej wymienioną tematyką.

- Kurs samoobrony dla kobiet pn „Silne Baby” -  Kurs prowadzony był w Cybince, jego 

celem było zwiększenie poczucia bezpieczeństwa kobiet, przekazanie praktycznej wiedzy, 

która może okazać się przydatna w sytuacjach niebezpiecznych oraz zachęcenie do 

aktywnego trybu życia poprzez zainteresowanie zajęciami sportowymi.

- działania prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom 

nieletnim na terenie działania KPP Słubice.
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- Program antydopalaczowy pn. „DOPALAM się SOBĄ”. Głównym celem programu, 

realizowanym w całym województwie lubuskim jest ograniczenie zjawiska zażywania przez 

młodzież środków odurzających ze szczególnym naciskiem na środki zastępcze tj. dopalacze.

- „Bezpieczna droga do szkoły” — spotkania prewencyjno-ostrzegawcze z uczniami 

rozpoczynającymi edukację szkolną.

- Policjanci w całym powiecie, w ramach ogólnopolskiej kampanii „Odpowiedzialny 

kierowca” przeprowadzali cyklicznie akcje pn. „ Nigdy nie jeżdżę po alkoholu” .

- Realizacja rządowego programu „Razem Bezpieczniej” w związku z organizacją 

Wojewódzkiego Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie „ Bezpieczna Zerówka”.

- „Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu” akcja miała na celu propagowanie 

działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów sieci.

- Debaty Społeczne poświęcone bezpieczeństwu odbyły się w Cybince i Rzepinie.

- W ramach ogólnopolskich działań związanych z tworzeniem „Krajów7ej Mapy zagrożeń 

bezpieczeństwa w Polsce”, policjanci prowadzili na terenie całego powiatu słubickiego 

konsultacje społeczne. Spotkania poświęcone były bezpieczeństwu i porządkowi 

publicznemu.

- „Wtargnięcie napastnika do szkoły” o tym, co robić w konfrontacji z uzbrojonym 

napastnikiem dowiedzieli się pracownicy wszystkich placówek oświatowych na terenie 

powiatu słubickiego. Szkolenie dotyczące zasad postępowania w sytuacji wtargnięcia 

napastnika na teren placówki oświatowej szkół prowadzili dzielnicowi oraz specjaliści ds. 

nieletnich.

PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE WŚRÓD NIELETNICH

W 2016 roku, na terenie powiatu słubickiego nieletni dopuścili się 34 czynów 

karalnych. W stosunku do 2015 roku nastąpił spadek liczby czynów nieletnich o 16.

Nieletni najczęściej dopuszczali się czynów karalnych związanych z kradzieżą cudzej 

rzeczy.

Pod wpływem alkoholu ujawniono 27 nieletnich, natomiast pod wpływem 

narkotyków dwie osoby.

Policjanci KPP Słubice sporządzili na nieletnich 208 wniosków do Sądu Rodzinnego i 

Nieletnich w Słubicach.

Ponadto w ubiegłym roku 21 osób nieletnich uciekło z placówek opiekuńczo- 

wychowawczych oraz 11 z miejsca zamieszkania.



W ramach działań mających na celu zapobieganie przestępczości i demoralizacji 

wśród młodzieży policjanci przeprowadzili szereg spotkań w szkołach podstawowych, 

gimnazjalnych, jak i ponadgimnazjalnych.

W omawianym okresie odbyto spotkania z młodzieżą, podczas, których naświetlane 

były między innymi właściwe wzorce postępowania, jak również opracowywane schematy 

wychodzenia z trudnych sytuacji bez wchodzenia w konflikt z prawem.

Przeprowadzono także szereg spotkań z rodzicami i pedagogami szkolnymi w trakcie, 

których ustalane były procedury postępowania w różnych sytuacjach.

Wielokrotnie doraźnie przeprowadzane były indywidualne rozmowy profilaktyczno -  

ostrzegawcze z nieletnimi, którzy sprawiają problemy wychowawcze, jak również rozmowy z 

rodzicami „trudnej” młodzieży w trakcie, których byli oni pouczani o wzmożeniu nadzoru 

nad dziećmi.
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STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO, 

EFEKTYWNOŚĆ PRACY SŁUŻB RUCHU DROGOWEGO.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba wypadków na drogach 

województwa lubuskiego wzrosła o 43 tj. 6,7 %.

Wypadki drogowe na drogach województwa lubuskiego.

Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych na drogach województwa lubuskiego 

wzrosła o 21 tj. 22,8%.
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Ofiaiy śmiertelne na drogach województwa lubuskiego.



W 2016 roku na terenie powiatu slubickiego doszło do 38 wypadków, w których 

zginęło pięć osób, a 47 zostało rannych.
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Wypadki na terenie powiatu slubickiego

NAJBARDZIEJ ZAGROŻONE DROGI

-droga k31 (Słubice-Kostrzyn) -  9 wypadków

- droga k29 (Słubice -Cybinka) -  5 wypadków 

-droga W137 (Słubice -  Ośno Lub.) -  4 wypadki

- droga W 134 (Rzepin -  Ośno Lub.) -  2 wypadki
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Piesi stanowią szczególnie zagrożoną grupę uczestników ruchu drogowego. Nie 

zawsze oświetlone drogi, brak wyznaczonych miejsc do bezpiecznego poruszania się 

pieszych po drodze (zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi) oraz niewłaściwy sposób 

korzystania z dróg przez samych pieszych sprawiają, że dochodzi do wielu wypadków.

Działania prewencyjno-kontrolne prowadzone przez funkcjonariuszy ruchu 

drogowego w 2016 roku ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz 

wypracowanie właściwych zachowań tych uczestników na drogach.

■ Wypadki ogółem 
h z  udziałem niechronionych 

40

styczeń-grudzień 2014 styczeń - grudzień styczeń - grudzień 
2015 2016

niechronieni w wypadkach drogowych do ogólnej liczby wypadków -  powiat słubicki
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Liczba bezwzględna ujawnionych wykroczeń popełnianych przez osoby piesze

WYPADKI Z UDZIAŁEM PIESZYCH

2013

- 5 wypadków - 2 śmiertelne

- 1 na przejściu dla pieszych - 1 śmiertelny

2014

- 7 wypadków - 3 śmiertelne

- 5 na przejściu dla pieszych - 1 śmiertelny. 5 osób rannych

2015

- 2 wypadki na przejściu dla pieszych -  2 osoby ranne

2016

- 10 wypadków -  10 osób rannych

- 4 na przejściu dla pieszych

■ 201 

■ 201
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Główne zadania policjantów ruchu drogowego to zapewnienie bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym i eliminowanie uczestników, którzy są pod wpływem alkoholu.

Funkcjonariusze Ruchu Drogowego w roku 2016 przeprowadzili 332758 badań na 

zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ujawniając 262 kierowców, którzy kierowali 

pojazdem mechanicznym będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Liczba badań na zawartość alkoholu

■  2013
2014

■ 2015
■ 2016

Nietrzeźwi kierujący

■ 2013 
E 2014
■ 2015
■ 2016
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W minionym roku. Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej 

Policji w Słubicach przeprowadzili na terenie powiatu słubickiego liczne działania, m.in.:

• Alkohol narkotyki

• Pieszy

• Niechroniony uczestnik ruchu

• Bezpieczna krajówka

Trzeźwy kierowca

• Pasy

• Prędkość

• Znicz

• Bezpieczny weekend

• Działania „Kaskada-’

• Truck

Nigdy nie jeżdżę po alkoholu

Łącznie przeprowadzono 178 działań

W 2016 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Słubice ujawnili 2932 

wykroczenia drogowe związane z przekroczeniem dozwolonej prędkości tj. o 391 wykroczeń 

więcej niż w 2015r.

W ubiegłym roku policjanci ze słubickiej drogówki, na terenie powiatu słubickiego 

ujawnili 5860 wykroczeń, w tym 5859 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w 

komunikacji.

W 2016 roku policjanci ze słubickiej drogówki zatrzymali 40 praw jazdy.
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WSPÓŁPRACA Z SAMORZĄDAMI

Do współpracy przy realizacji ustawowych zadań Policji w zakresie ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego zaangażowały się wzorem lat ubiegłych samorządy 

lokalne, wychodząc naprzeciw trudnościom budżetowym, z jakimi, na co dzień boryka się 

policja, wykazał daleko idące zrozumienie i pomoc.

W 2016r roku samorządy lokalne przekazały na finansowanie 

tzw. służb ponadnormatywnych 35 tys. zł.

Środki finansowe zostały również przekazane na program profilaktyczny Lupo, 

utrzymanie budynku Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim oraz na naprawę bieżącą 

radiowozów.

W 2016 roku Wydział Ruchu Drogowego słubickiej komendy otrzymał nowy 

radiowóz Kia C'eed. Radiowóz został sfinansowane z tzw. programu partnerskiego 50/50. 

Połowa kwoty pochodziła z Komendy Głównej Policji, a drugą połowę finansowały 

samorządy wszystkich gmin z terenu powiatu słubickiego.

W ubiegłym roku gmina słubice przeznaczyła 15 tysięcy złotych na zakup 

m.in.: sprzętu sportowego, specjalistycznego oprogramowania komputerowego dla Wydziału 

Kryminalnego oraz kombinezonów motocyklowych dla policjantów Wydziału Ruchu 

Drogowego słubickiej komendy.

Pozyskane środki pozwoliły na bardziej efektywną i skuteczną służbę policjantów 

KPP Słubice.
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PIORYTETY NA LATA 2016 - 2018

Przed Policją slubicką kolejne wyzwania. W bieżącym roku należy nie tylko utrzymać 

dotychczasową jakość pracy, ale i wytyczać kolejne cele, m.in.:

1. Zwiększenie efektywności działań Policji na rzecz wzmocnienia współpracy ze 

społeczeństwem;

2. Podniesienie skuteczności działań Policji w identyfikacji i zwalczaniu największych 

współczesnych zagrożeń, w tym cyberprzestępczości;

3. Wzrost skuteczności działań Policji w zwalczaniu przestępczości najbardziej uciążliwej 

społecznie;

4. Działania Policji ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

5. Optymalizacja działań Policji na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych;

6. Podniesienie jakości i efektywności pracy Policji poprzez sukcesywne podwyższanie 

kompetencji zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji;

7. Doskonalenie jakości zadań realizowanych przez policjantów i pracowników Policji 

poprzez zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy.

Zapewnienie mechanizmów stałej współpracy Policji i administracji samorządowej na 

terenie powiatu słubickiego pozwoli w przyszłości na podejmowanie wspólnych działań 

organizacyjnych i wykonawczych ukierunkowanych na podnoszenie efektywności naszej 

pracy i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców naszego powiatu. Wyrażam przekonanie, że 

nasze wspólne działania przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa publicznego na 

terenie powiatu słubickiego, a odpowiednio wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród 

mieszkańców będzie wymierną oceną realizacji przyjętych celów. Za to wsparcie

i zrozumienie naszych potrzeb serdecznie dziękuję.

k o m e n d a n t



Uchwała Nr 1/17 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z dnia 20 marca 2017 r.

w sprawie zaopiniowanie pracy Policji w zakresie wykonywania w 2016 roku 
zadań na terenie Powiatu Słubickiego dotyczących porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli

Na podstawie art. 38a ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r., poz. 814 
z późn. zm.) oraz § 8 ust. 1 Regulaminu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
Powiatu Słubickiego.

uchwala się, co następuje:

§1 . Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zaopiniowała jednogłośnie 
pozytywnie pracę Policji w zakresie wykonywania w 2016 roku zadań na terenie 
Powiatu Słubickiego, dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


