
SPRAWOZDANIE

z działalności Komisariatu Policji w Tuszynie w 2020 roku

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego należy do podstawowych funkcji
państwa. Jedną z instytucji realizujących zadania w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego
jest Policja – umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona
do ochrony społeczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku prawnego.

Komisariat Policji w Tuszynie tak jak inne jednostki Policji realizuje zadania
określone w podstawowym akcie prawnym jakim jest Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku
o Policji ( Dz. U. 2020 poz. 360).

W porównaniu z innymi Komisariatami Policji Garnizonu Łódzkiego, nasz Komisariat
obsługuje jeden z największych ciągów komunikacyjnych na terenie województwa łódzkiego
tj. autostrady A1 i S8 oraz drogi krajowe nr K91 i K19.

Komisariat Policji Tuszynie realizuje swoje ustawowe zadania w oparciu o 23 etaty
policyjne i 4,5 etatu cywilnego. Powyższy stan etatowy obejmuje 12 etatów służby prewencji
i 8 etatów służby kryminalnej oraz 3 etaty kierownicze, ilość wakatów plasuje się na poziomie
13%. Swoim zasięgiem obejmuje obszar miasta i gminy Tuszyn, część zadań prewencyjnych
realizuje na obszarze gmin Rzgów i Brójce.

ANALIZA STANU ZAGROŻENIA

Służba kryminalna;

Analiza przestępczości za okres od dnia 01 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.
wykazała, że wobec zdarzeń na terenie Miasta i Gminy Tuszyn wszczęto 285 postępowań
przygotowawczych oraz 84 postępowania w ramach czynności sprawdzających. Zakończono
276 postępowań przygotowawczych z czego z wynikiem pozytywnym zakończono 127
postępowań. W toku prowadzonych postępowań przygotowawczych stwierdzono 449
przestępstw z czego 378 to przestępstwa wykryte. Wykrywalność we wszystkich kategoriach
przestępstw kształtowała się na poziomie 84,19%, a przestępstw kryminalnych 82,26%.
Ustalono 109 podejrzanych. W 35 postępowaniach zabezpieczono od podejrzanych mienie
wartości 41 322 zł. Odzyskano utracone mienie wartości 102 489,00 zł.

Służba prewencyjna;

Funkcjonariusze Ogniwa ds. Prewencji Komisariatu Policji w Tuszynie przeprowadzili
łącznie 1958 interwencji policyjnych z czego 1858 interwencji realizowanych w miejscach
publicznych miasta i gminy Tuszyn, 100 interwencji domowych w tym 17 dotyczących
przemocy w rodzinie w ramach procedury „Niebieskiej karty”. W trakcie tych czynności
wylegitymowali 3105 osób. Zatrzymali na gorącym uczynku 64 sprawców przestępstw,
w tym 25 nietrzeźwych kierujących, 11 sprawców kradzieży i kradzieży z włamaniem, 28
sprawców innych przestępstw. Ujawnili 32 osoby poszukiwane w celu ustalenia miejsca
pobytu dla celów prawnych bądź doprowadzenia do AŚ lub ZK. Nałożyli łącznie 310



mandatów karnych oraz zastosowali 814 pouczeń za popełnione na terenie miasta i gminy
Tuszyn wykroczenia, w tym wykroczenia drogowe. W ramach czynności wyjaśniających
przeprowadzono 305 postępowań, wykrywalność we wszystkich kategoriach wykroczeń
plasuje się poziomie 84,3%.

INICJATYWY SPOŁECZNE

Sytuacja epidemiologiczna, która wystąpiła w kraju w 2020 roku, znacznie
ograniczyła możliwość zaangażowania się funkcjonariuszy tut. Komisariatu w działania
profilaktyczne
i inicjatywy społeczne. Pomimo utrudnień w miarę własnych możliwości realizowali zadania
z zakresu profilaktyki tj. budowanie świadomości młodzieży o zagrożeniach jakie niesie za
sobą między innymi zażywanie dopalaczy, cyberprzestępczość, konsekwencje heytu.

PLANY PRIORYTETOWE NASZYCH DZIELNICOWYCH

Jednym z głównych obszarów realizacji zadań prewencyjnych przez Policję jest
Zarządzenie nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie
metod i form wykonywania zadań przez Dzielnicowego i Kierownika Dzielnicowych (Dz.
Urz. KGP poz.26), regulacja ta umożliwiła tworzenie planów priorytetowych pracy
dzielnicowego. Na terenie naszego Komisariatu wyodrębniono dwa rejony służbowe; miejski
nr 1. Miasto Tuszyn, pozamiejski nr 2. Gmina Tuszyn.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 1 na okres 01.02-01.08 2021 roku
sporządził asp. Łukasz Kosmala.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na terenie miasta Tuszyn przy ul. 3 Maja znajduje się kilka sklepów spożywczych

znajdujących się obok siebie w niewielkiej odległości. Sklepy te posiadają w swoim
asortymencie alkohol. Z uwagi na powyższe w miejscu tym przede wszystkim w godzinach
wieczorowo nocnych dochodzi do grupowanie się młodzieży oraz osób z tzw. elementu
pijackiego. Osoby te spożywają alkohol w miejscach zabronionych, ponadto dochodzi tam do
licznych zakłóceń ciszy nocnej, porządku oraz zaśmiecania. Miejsce to zagrożone jest
również aktami wandalizmu oraz demoralizacji nieletnich. Wcześniejsze starania
doprowadziły do objęcia miejsca monitoringiem miejskim oraz odgrodzenia newralgicznego
miejsca gdzie osoby najczęściej przesiadywały. Biorąc pod uwagę, że powyższe starania nie
doprowadziły do całkowitej eliminacji zjawiska, uważam za zasadne kontynuowanie planu
przez zbliżające się miesiące wiosenno letnie.

Zakładany cel do osiągnięcia.
Zapobieganie popełnianiu wykroczeń oraz demoralizacji osób nieletnich, zapewnienie ładu
i porządku publicznego.

Plan priorytetowy dla rejonu służbowego nr 2 na okres 01.02-01.08 2021 roku sporządził
asp. Mariusz Krysiak



Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W Tuszynie przy ul. Szpitalnej znajduje się osiedle bloków oraz liczne skwery

z terenami zielonym, na których popełniane są wykroczenia polegające na niesprzątaniu psich
odchodów przez ich właścicieli. Zwierzęta biegają swobodnie załatwiając swoje potrzeby
fizjologiczne w miejscach niedozwolonych np. trawnik, chodnik, plac zabaw.

Zakładany cel do osiągnięcia.
Eliminacja przedmiotowego zjawiska, oraz ujawnianie sprawców wykroczeń.

Oddziaływanie prewencyjne i informowanie w celu zapobieżenia dokonywania wykroczeń.
Umieszczenie przez Urząd Miasta specjalnych koszy na psie odchody na terenie osiedla.


