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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 2017r. Komenda Powiatowa Policji w Słubicach posiadała 

ewidencyjnie 122 etaty policyjne i 25,5 etatów pracowników cywilnych. Na szkoleniu 

podstawowym było 4 funkcjonariuszy.

Na koniec grudnia 2017 roku Komenda Powiatowa Policji w Słubicach posiadała 122 

etaty policyjne, stan wakatów wynosił 11, natomiast na 25,5 etatów pracowników cywilnych 

występował 1 wakat. Ponadto 2 policjantów odbywało szkolenie podstawowe w szkołach 

Policji.

Do pełnienia służby w Komedzie Powiatowej Policji w Słubicach w 2017 roku zostało 

przyjętych 2 funkcjonariuszy, a 1 został przeniesiony z innej jednostki organizacyjnej Policji. 

W 2017 roku zwolnionych ze służby zostało 7 funkcjonariuszy, natomiast 3 przeniosło się do 

innych jednostek organizacyjnych Policji
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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.

Cybinka
V

V J

• . 2 • • • •Powiat 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.

3



ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ 

EFEKTYWNOŚĆ PRACY SŁUŻBY KRYMINALNEJ

W roku 2017 na terenie powiatu słubickiego wszczęto łącznie 1329 śledztw 

i dochodzeń w związku z zaistnieniem przestępstwa, tj. więcej o 25 niż w roku 2016.
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Zauważyć należy, iż w porównaniu do roku 2016 na terenie powiatu zwiększyła się 

ilość wszczętych postępowań przygotowawczych o przestępstwa kryminalne, z 895 na 903, 

tj. o 8 więcej.
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W roku 2017 wskaźnik wykrywalności przestępstw o charakterze kryminalnym 
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W roku 2017 w poszczególnych kategoriach przestępstw odnotowano następującą 

ilość wszczętych śledztw i dochodzeń:

1. 175 kradzieży -  wskaźnik wykrywalności przestępstw kradzieży wyniósł 

42%, tj. o 6% mniej niż w 2016 roku;

2. 91 kradzieży z włamaniem -  wskaźnik wykrywalności w porównaniu do roku

2016 wzrósł o 5,9 % i w 2017 roku wyniósł 38,9%;

3. 22 kradzieże pojazdów — W roku 2017 wskaźnik wykrywalności przestępstw 

kradzieży pojazdów w porównaniu z rokiem 2016 zmalał o 17,5 % i wyniósł 

11 , 1%;

4. 7 bójek i pobić - wskaźnik wykrywalności w 2017 roku wyniósł 100%, 

tj. o 22,2 % więcej niż w 2016 roku;

5. 6 rozbojów - W roku 2017 wskaźnik wykrywalności przestępstw rozbojów 

w porównaniu z rokiem 2016 wzrósł o 27 % i wyniósł 91,7%.

W roku 2017 na terenie powiatu słubickiego wszczęto 381 postępowań 

przygotowawczych o przestępstwa z 7 wybranych kategorii (kradzieże, kradzieże 

z włamaniem, rozboje, pobicia, uszkodzenie ciała, uszkodzenie mienia), tj. o 68 mniej niż 

w  roku 2016.

Wykrywalność w 2017 roku wyniosła 46,30 %.
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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 619 podejrzanym w tym przestępstw 

kryminalnych 147, z tej liczby 18 podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych.

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

wszczęto 45 postępowań związanych z przestępczością narkotykową, zabezpieczając ponad 

5 kilogramów narkotyków.

W 2017 r. w KPP w Słubicach wszczęła 226 spraw poszukiwawczych. W ubiegłym 

roku zatrzymano 208 osób poszukiwanych przez KPP w Słubicach, z tego zrealizowano 

66 Listów Gończych, 116 Zarządzeń o doprowadzeniu do Aś i 26 Zarządzeń o ustalenie 

miejsca pobytu.

Ponadto realizowano 80 Nakazów Doprowadzenia do ZK lub AŚ, z tego zatrzymano 

56 osób.
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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 2017 policjanci przeprowadzili 6744 

interwencji, a w roku 2016 odpowiednio 7445 interwencji.

W roku 2017 na terenie powiatu słubickiego wystawiono 259 służb z podmiotami 

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

Celną, Strażą Leśną, Żandarmerią Wojskową), oraz 105 służb ponadnormatywnych, które 

zostały zrealizowane, dzięki otrzymanemu wsparciu od samorządów lokalnych.

W CZASIE SŁUŻB PONADNORM ATYW NYCH POLICJANCI:

• wylegitymowali 731 osób,

• przeprowadzili 231 kontroli pojazdów,

• nałożyli 71 mandatów karnych za popełnione wykroczenia,

• pouczyli 23 osoby,

• sporządzili osiem wniosków o ukaranie do Sądu,

• zatrzymali jedną osobę poszukiwaną,

• przeprowadzili 234 interwencji,

• zatrzymali na gorącym uczynku czterech sprawców przestępstw.
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W minionym roku funkcjonariusze zatrzymali 248 sprawców na gorącym uczynku 

przestępstwa ( nie licząc nietrzeźwych kierujących ).

W ubiegłym roku na terenie powiatu słubickiego policjanci ujawnili:

• 11224 wykroczeń ogółem, w tym m.in.:

- 336 wykroczeń przeciwko spokojowi i porządkowi publicznemu;

- 66 wykroczeń przeciwko obyczajności publicznej;

- 86 wykroczeń przeciwko urządzeniom użytku publicznego;

- 476 wykroczeń przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości;

- 1482 wykroczenia przeciwko mieniu;

- 8707 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji.

Na terenie powiatu w 2017 roku, sporządzono 117 niebieskich kart, dotyczących 

przemocy w rodzinie. W związku z wszczęciem procedury zatrzymano 51 osób, w tym do 

wytrzeźwienia zatrzymano 33 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.

W 2017 roku na wniosek uprawnionych podmiotów, dzielnicowi KPP w Słubicach 

zrealizowali 800 sprawdzeń w sprawach cudzoziemców.

KRAJOWA MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa została uruchomiona w województwie 

lubuskim we wrześniu 2016r. Każdy mieszkaniec może podzielić się z Policją informacjami o 

zagrożeniach, które zauważył. Zgłoszenia trafiają do policjantów, którzy regularnie 

sprawdzają wskazane miejsca.
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Miasto NiepotwierdzonePotwierdzone Potwierdzone
(wyeliminowane)

Żart lub 
pomyłka

Suma końcowa

KPP w 
Słubicach

145 133 60 1 339

Zgłoszenia naniesione na KMZB -  powiat słubicki - stan na dzień 31.12.2017r.

Najczęściej są to wykroczenia drogowe (przekraczanie dozwolonej prędkości, 

nieprawidłowe parkowanie), ale też przypadki spożywania alkoholu w miejscach 

niedozwolonych czy nawet grupowanie się małoletnich zagrożonych demoralizacją.

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.

W 2017 roku, w związku z realizacją zadań wynikających z rządowych programów 

profilaktycznych policjanci zrealizowali m.in.:

- „Bezpieczne W akacje” -  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.

10



- „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 2017 roku akcja prowadzona była pod 

hasłem „Rowerowe wakacje 2017” .

- „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.

- działania prewencyjne ukierunkowane na zapobieganie sprzedaży alkoholu osobom  

nieletnim na terenie działania KPP Słubice.

- 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.

- 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 Słubicach, Cybince i Rzepinie.

- „MIĘDZYNARODOW Y TYDZIEŃ POMOCY OFIAROM PRZESTĘPSTW ” 

Od 20 lutego do 24 lutego 2017 r. dla osób zainteresowanych w Komendzie Powiatowej 

policji w Słubicach uruchomiony został punkt konsultacyjny. Ta coroczna inicjatywa miała 

na celu zwrócenie szczególnej uwagi społeczeństwa oraz instytucji państwowych i 

samorządowych na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

- „spoKREW nieni służbą” -  Mobilny punkt poboru krwi przed budynkiem słubickiej 

komendy w 2017 roku stawał cztery razy. Łącznie od dawców zebrano 71 litrów krwi.
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- „Dzielnicowi bliżej dzieci” podczas spotkań z uczniami dzielnicowi przybliżali dzieciom 

specyfikę swojej pracy oraz uświadamiali jaką ważną rolę odgrywa ich codzienna służba.

- „Dzielnicowy bliżej nas - programy MSW iA” Policjanci ze słubickiej komendy, 

realizując założenia programu MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas” spotykali się z 

mieszkańcami powiatu słubickiego. W trakcie spotkań mundurowi przedstawiali aplikację 

"Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa" oraz "Moja Komenda", dzięki którym kontakt z 

Policją jest znacznie łatwiejszy.

- „Żyj bezpiecznie” Ośrodek Pomocy Społecznej wspólnie z Komendą Powiatową Policji w 

Słubicach w  ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Problemów Narkomanii zorganizował spotkanie z zakresu bezpiecznych 

form zachowań. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Słubic uczestniczący z zajęciach 

Klubu Integracji Społecznej.

- „Dzielnicowi bez barier” Policjanci ze słubickiej komendy realizując założenia programu 

MSWiA „Dzielnicowy bliżej nas” spotkali się z Panią Renatą Surdyk Prezesem 

Stowarzyszenia Osób Niedosłyszących i Głuchych „ECHO" w Słubicach. Tematem 

przewodnim spotkania było omówienie problemów z jakim  borykają się osoby niedosłyszące 

i posługujące się językiem  migowym w kontakcie z funkcjonariuszem Policji.

- „Komunikacja w służbie Bezpieczeństwa Publicznego” Dzielnicowi realizowali 

spotkania z uczniami gimnazjum oraz seniorami w ramach projektu pn.„Komunikacja w 

służbie Bezpieczeństwa Publicznego” na terenie całego powiatu słubickiego.
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PRZESTĘPCZOŚĆ I PATOLOGIE WŚRÓD NIELETNICH

W 2017 roku, na terenie powiatu słubickiego nieletni dopuścili się 18 czynów 

karalnych.

Nieletni najczęściej dopuszczali się czynów karalnych związanych z kradzieżą cudzej 

rzeczy.

Pod wpływem alkoholu ujawniono 24 niclctnich, natomiast pod wpływem 

narkotyków jedną osobę.

Policjanci KPP Słubice sporządzili na nieletnich 198 wniosków do Sądu Rodzinnego i 

Nieletnich w Słubicach.

Ponadto w ubiegłym roku 26 osób nieletnich uciekło z placówek opiekuńczo- 

wychowawczych oraz 12 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.

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

których ustalane były procedury postępowania w różnych sytuacjach.

W 2017 roku odbyło się 179 spotkań z pedagogami i 323 spotkania z młodzieżą.

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.

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 zmalała o 2 tj. 0,29 %.
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640 684 682

2015 2016 2017
Wypadki drogowe na drogach województwa lubuskiego.

Liczba osób zabitych w wypadkach drogowych na drogach województwa lubuskiego 

zmalała o 30 tj. 26,5%.
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Ofiary śmiertelne na drogach województwa lubuskiego.
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W 2017 roku na terenie powiatu słubickiego doszło do 37 wypadków, w  których 

zginęło osiem osób, a 47 zostało rannych.

Wypadki na terenie powiatu słubickiego

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 2017 roku ukierunkowane były na zapewnienie bezpieczeństwa pieszym oraz 

wypracowanie właściwych zachowań tych uczestników na drogach.
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2016 2017

niechronieni w wypadkach drogowych do ogólnej liczby wypadków -  powiat slubicki



Wypadki drogowe z udziałem pieszego w latach 2015-2017 
z podziałem na drogi
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Droga krajowa Droga powiatowa Droga wojewódzka

2017 roku na terenie powiatu słubickiego odnotowano 4 wypadki z udziałem 

pieszych. Najbardziej zagrożone są drogi krajowe gdzie doszło do 3 z 4 wypadków. 

Zdarzenia te miały miejsce w terenie zbudowanym.

6

WYPADKI Z UDZIAŁEM PIESZYCH  

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

2017

- 4 wypadki -  4 osoby ranne

- 3 na przejściu dla pieszych
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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 2017 przeprowadzili 27493 badań na 

zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu, ujawniając 202 kierowców, którzy kierowali 

pojazdem mechanicznym będąc pod wpływem alkoholu lub środka odurzającego.

Liczba badań na zawartość alkoholu
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32758
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28199

12013
2015

12016
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Nietrzeźwi kierujący

■ 2013 
H 2015
■ 2016
■ 2017
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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

• Smog

• Truck i BUS

• Koperta

• TAXI

• Nauka Jazdy

Łącznie przeprow adzono 178 działań

W 2017 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KPP Słubice zrealizowali m.in.:

• przeprowadzili ponad 7600 kontroli pojazdów;

• nałożyli blisko 6200 mandatów karnych;

• pouczyli 427 osób;

• sporządzili ponad 160 wniosków o ukaranie do sądów;

• ujawnili 3653 wykroczenia drogowe związane z przekroczeniem dozwolonej 

prędkości;

•  zatrzymali 93 uprawnienia do kierowania pojazdami;

• zatrzymali blisko 420 dowodów rejestracyjnych.

Najczęściej popełniane wykroczenia drogowe w 2017 roku to:

• przekraczanie dozwolonej prędkości;

•  niestosowanie pasów bezpieczeństwa/fotelików;

• naruszenie przepisów o zachowaniu się wobec pieszych.
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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 2017r roku samorządy lokalne przekazały na finansowanie 

tzw. służb ponadnormatywnych ponad 30 tys. zł.

Środki finansowe zostały również przekazane na program profilaktyczny Lupo, 

utrzymanie budynku Posterunku Policji w Ośnie Lubuskim oraz na naprawę bieżącą 

radiowozów.

W 2017 roku Komisariat Policji w Rzepinie wzbogacił się o nowy radiowóz. 

Samochód marki Opel Mokka X trafił do policjantów z prewencji i będzie wykorzystywany 

do patrolowania tereny gminy Rzepin. Nowy radiowóz został sfinansowane z tzw. programu 

partnerskiego 50/50. Połowa kwoty pochodziła z Komendy Głównej Policji, a drugą połowę 

finansowała gmina Rzepin.

W ubiegłym roku policjanci otrzymali nowoczesne urządzenie do badania obecności 

narkotyków w organizmie Drager Drug Test 5000. Sprzęt warty 15 tys. złotych sfinansował 

Urząd Miejski w Słubicach w ramach środków przeznaczonych na realizację Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii dla Gminy Słubice. Gmina Słubice zakupiła również strój policyjnej maskotki 

tygrysek LUPO.

Pozyskane środki pozwoliły na bardziej efektywną i skuteczną służbę policjantów 

KPP Słubice.

19



PIORYTETY NA LATA 2016 - 2018

Przed Policją słubicką 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;

8. Wzrost wskaźników wykrywalności kradzieży w tym pojazdów.

Na podtrzymanie sprawności naszego działania wpływ miały również lokalne 

samorządy. Za całokształt współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi oraz 

okazaną troskę o szeroko rozumiane bezpieczeństwo publiczne pragnę niniejszym 

podziękować Panu Staroście, Panom Burmistrzom i Wójtowi, wszystkim Radnym, jak też 

osobom współpracującym z Komendą Powiatową Policji w Słubicach.

Mając na uwadze wszystkie przytoczone dane statystyczne uważam, że stan 

bezpieczeństwa w powiecie słubickim w moim przekonaniu wskazuje pozytywne trendy 

świadczące o dużej aktywności policjantów.

Ostateczna ocena naszej pracy należy jednak do społeczności lokalnej.
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Uchwała Nr 1/18 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 

z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie zaopiniowanie pracy Policji w zakresie wykonywania w 2017 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 2017 r., poz. 1868 
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 2017 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.


