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1. Stan i struktura przestępczości na terenie województwa podkarpackiego w 2012 r.

W okresie 2012 roku odnotowano na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej
Policji w Rzeszowie tendencję spadku przestępczości, wyraŜającą się spadkiem dynamiki
wszczętych postępowań przygotowawczych (98,9 %) oraz spadkiem dynamiki stwierdzonych
przestępstw (98,4%).
W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego wszczęto 36 680 postępowań
przygotowawczych tj. o 403 postępowania mniej niŜ w 2011 r. Stwierdzono zaś 38 152
przestępstwa tj. o 638 mniej. Wykryto 27 786, uzyskując wskaźnik wykrywalności 72,2 %
(przy średniej krajowej wynoszącej 67,8 %).
Najwięcej przestępstw stwierdzono na terenie działania:
- KMP Rzeszów – 7090 z których wykryto 4049 tj. 56,8 %,
- KMP Przemyśl – 3082, wykryto 2257 tj. 72,6 %,
- KMP Krosno – 2616, wykryto 1753 tj. 66,4 %,
- KPP Stalowa Wola – 2407, wykryto 1702 tj. 70,1 %,
- KMP Tarnobrzeg – 2284, wykryto 1662 tj. 72,4 %.
Najmniej przestępstw stwierdzono na terenie działania:
- KPP Ustrzyki Dolne – 434, wykryto 336 tj. 76,9 %
- KPP StrzyŜów – 626, wykryto 452 tj. 71,6 %,
- KPP Lesko – 640, wykryto 492 tj. 76,2 %,
- KPP Kolbuszowa – 781, wykryto 629 tj. 80,0 %,
- KPP Przeworsk – 974, wykryto 788 tj. 80,2 %.
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W okresie minionego roku ustalono ogółem 21 512 podejrzanych tj. o 601 mniej niŜ
w 2011 r. W stosunku do 19 040 podejrzanych wnioskowano o akt oskarŜenia, natomiast
oskarŜono i aresztowano 419.
W strukturze przestępczości województwa podkarpackiego zdecydowanie przewaŜały
przestępstwa o charakterze kryminalnym, których stwierdzono 24 456. Odnotowano wzrost
liczby stwierdzonych przestępstw kryminalnych o 318 tj. o 1,3 %.
Wykrywalność przestępstw o charakterze kryminalnym wyniosła 58,8 % i była niŜsza
od uzyskanej w 2011 r. o 0,8 %.
Najwięcej przestępstw kryminalnych popełniono na terenie działania:
- KMP Rzeszów – 5419 z których wykryto 2465 tj. 45,2 %,
- KMP Przemyśl – 2061, wykryto 1274 tj. 61,1 %,
- KMP Krosno – 1890, wykryto 1069 tj. 55,9 %,
- KPP Stalowa Wola – 1697, wykryto 1029 tj. 60,0 %,
- KMP Tarnobrzeg – 1546, wykryto 959 tj. 61,8 %.
Najmniej przestępstw kryminalnych stwierdzono na terenie działania następujących
jednostek Policji:
- KPP Ustrzyki Dolne – 245, wykryto 157 tj. 63,3 %,
- KPP Lesko – 401, wykryto 264 tj. 64,9 %,
- KPP StrzyŜów – 414, wykryto 247 tj. 58,9 %,
- KPP Lubaczów – 431, wykryto 363 tj. 84,2 %,
- KPP Kolbuszowa – 456, wykryto 309 tj. 67,3 %.
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Wśród przestępstw kryminalnych przewaŜały przestępstwa przeciwko mieniu, których
stwierdzono 18 217 tj. o 189 mniej niŜ w 2011 r. Wykryto 8884 przestępstwa przeciwko
mieniu, osiągając wskaźnik wykrywalności 48,1 %, który był niŜszy od uzyskanego w 2011 r.
2,2 %.
Spośród przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu najliczniejszą kategorię
stanowiły kradzieŜe cudzej rzeczy i kradzieŜe z włamaniem.
W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego dokonano 6 797 kradzieŜy cudzej
rzeczy tj. o 450 więcej niŜ w roku w 2011. Ich wykrywalność wyniosła 37,1 % i utrzymała się
na tym samym poziomie co 2011 r. Wykrytych zostało 2 556 przestępstw.
Kolejną dominującą grupę przestępstw w kategorii przestępczości kryminalnej
stanowiły kradzieŜe z włamaniem. W 2012 r. dokonano 4 022 kradzieŜy z włamaniem, tj.
o 176 mniej niŜ w 2011 roku. Wykrytych zostało 1 393 kradzieŜe z włamaniem tj. 33,8 % ich
ogółu. Wskaźnik wykrywalności był o 2,1 % niŜszy w porównaniu do 2011 r.
W analizowanym okresie dokonano w województwie podkarpackim 137 kradzieŜy
samochodów (w 2011 r. – 156), z których wykryto 38 (w 2011 r. – 44) co daje 27,3 %
wykrywalności.
W minionym roku dokonano w woj. podkarpackim 484 przestępstwa rozbójnicze
(rozboje, kradzieŜe rozbójnicze i wymuszenia rozbójnicze). Ich liczba spadła w porównaniu
do 2011 r. o 21,9 % tj. o 136. Wykryto 405 przestępstw rozbójniczych tj. 82,7 % ich ogółu.
Wykrywalność była niŜsza o 1,2 % w porównaniu do 2011 r.
W innych kategoriach przestępstw kryminalnych przeciwko mieniu odnotowano
następujące wskaźniki:
-

oszustwo – stwierdzono 749 przestępstw. Stwierdzono spadek liczby tych przestępstw
o 84 w porównaniu do 2011 r. Spośród ogólnej liczby oszustw kryminalnych wykryto
501, osiągając wskaźnik wykrywalności – 65,9 % (w 2011 - 77,2 %),

-

fałszerstwo – stwierdzono 1 242 przestępstwa tj. o 91 więcej niŜ w 2011 r. Wykrytych
zostało 829, tj. 66,5 % ich ogółu.
W kategorii przestępczości kryminalnej przeciwko Ŝyciu i zdrowiu odnotowano

nieznaczny wzrost popełnionych przestępstw w stosunku do 2011 r. Stwierdzono 1 236
przestępstw tj. o 8 więcej. Wykrywalność przestępstw przeciwko Ŝyciu i zdrowiu w 2012 r.
wyniosła 86,2 % i była wyŜsza o 0,9 %.
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W kategorii przestępstw przeciwko Ŝyciu i zdrowiu najmniej liczną, ale najbardziej
powaŜną kategorię stanowią zabójstwa.
W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego stwierdzono 16 zabójstw (w 2011
r. - 14). Wskaźnik wykrywalności zabójstw wyniósł 93,5 %.
Najczęściej popełnianymi przestępstwami przeciwko Ŝyciu i zdrowiu były: udział
w bójce lub pobiciu i uszczerbek na zdrowiu.
Wzrosło zagroŜenie przestępstwami – uszczerbek na zdrowiu. W 2012 roku
stwierdzono ich 614 tj. o 4,2 % więcej niŜ w okresie 2011 r. Wykryto 552 przestępstwa
osiągając wskaźnik wykrywalności 89,5 %, który był o 0,7 % niŜszy od osiągniętego
w 2011 r.
W analizowanym okresie stwierdzono 516 bójek i pobić. Liczba tych przestępstw
spadła w porównaniu do 2011 r. o 12 tj. o 2,3 %. Wykryto 417 tj. 80,3 % ich ogółu.
Wykrywalność bójek i pobić wzrosła o 1,5 % w stosunku do 2011 roku.
Odnotowano w analizowanym okresie 44 zgwałcenia, tj. o 12 mniej niŜ w 2011 roku.
Wykrytych zostało 40 przestępstw, tj. 90,9 %. Wskaźnik wykrywalności wzrósł
o 20,7 %.
W omawianym okresie stwierdzono popełnienie 1 582 przestępstwa z ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Ich liczba spadła w porównaniu do 2011 r. o 17
tj. o 1,1 %. Wykrywalność tej kategorii przestępczości wyniosła 97,3 %.
Oceniając efekty zwalczania przestępstw w siedmiu, najbardziej uciąŜliwych
społecznie kategoriach tj.: udział w bójce lub pobiciu, uszczerbek na zdrowiu, kradzieŜ cudzej
rzeczy, kradzieŜ samochodu, kradzieŜ z włamaniem, (rozbój, kradzieŜ i wymuszenie
rozbójnicze), uszkodzenie mienia, naleŜy stwierdzić, Ŝe nastąpił nieznaczny wzrost dynamiki
stwierdzonych przestępstw. Razem w tych siedmiu kategoriach przestępstw, stwierdzono
14 934 przestępstwa tj. o 10 więcej niŜ w 2011 r., co daje wskaźnik dynamiki 100,1%.
Ogółem w siedmiu wybranych kategoriach przestępstw skuteczność ścigania wyniosła
40,9 % (w 2011 r.- 41,8%)
Reasumując w 2012 r. spadła liczba stwierdzonych przestępstw:
- ogółem o 1,6 %,
- przestępstw przeciwko mieniu o 1,0 %,
- przestępstw rozbójniczych o 21,9 %,
- kradzieŜy samochodów o 12,2 %,
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- uszkodzeń rzeczy o 5,3 %,
- kradzieŜy z włamaniem o 4,2 %,
- zgwałceń o 21,4 %,
- bójek i pobić o 2,3 %,
- przestępstw narkotykowych o 1,1 %.
Wzrosła natomiast liczba stwierdzonych przestępstw:
- kryminalnych o 1,3 %,
- przestępstw przeciwko Ŝyciu i zdrowiu o 0,7 %,
- zabójstw o 14,3 %,
- uszczerbek na zdrowiu o 4,2 %,
- kradzieŜy cudzej rzeczy o 7,1 %.
Drugą

kategorią,

po

przestępstwach

kryminalnych,

pod

względem

ilości

stwierdzonych przestępstw w strukturze przestępczości woj. podkarpackiego są przestępstwa
drogowe. W tej kategorii stwierdzono 8 413 przestępstw tj. o 286 mniej niŜ 2011 r.
Wykrywalność wyniosła 99,6 %.
Trzecią kategorię przestępczości stanowią przestępstwa gospodarcze. Na terenie
województwa podkarpackiego w omawianym okresie popełniono ich 3 750 tj. o 1,8 % mniej
niŜ w 2011 roku. Wykrywalność przestępstw gospodarczych wyniosła 91,4 (w 2011 r.
93,6 %).
W zwalczaniu poszczególnych kategorii przestępstw gospodarczych osiągnięto
następujące efekty:
-

oszustwa gospodarcze – stwierdzono 1978 przestępstw, wykryto 1816 tj. 91,5 %,

- fałszerstwo gospodarcze – stwierdzono popełnienie 346 takich przestępstw, z których
wykryto 319 tj. 91,7 %
-

przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu – stwierdzono 264 przestępstwa,
wykryto 255 tj. 95,5 % ich ogółu,

- w 2012 roku w województwie podkarpackim stwierdzono popełnienie 310 przestępstw
korupcyjnych tj. o 170 więcej niŜ 2011 r. Wykrywalność wyniosła 99 %.
Z powyŜszego zestawienia wynika, Ŝe największy udział w przestępczości
gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego mają oszustwa i fałszerstwa
gospodarcze. W 2012 roku znacznie wzrosła liczba stwierdzonych przestępstw korupcyjnych.
PowyŜej zostały przedstawione podstawowe statystyki dotyczące przestępczości na
obszarze województwa podkarpackiego w 2012 r.

7

2. Przestępczość nieletnich.
W 2012 r. na terenie województwa podkarpackiego 1559 nieletnich popełniło 1851
czynów karalnych o charakterze przestępstw. Stanowią one 4,9 % ogółu przestępstw
stwierdzonych (w 2011 r. – 5,6%). Zdecydowanie najwięcej czynów karalnych bo 1748 miało
charakter kryminalny.
Rodzaj czynów

Rok 2012
Liczba
Liczba
czynów
nieletnich

Przestępstwa o
charakterze
kryminalnym
Przestępstwa o
charakterze
gospodarczym
Ogółem
przestępstw
popełnionych przez
nieletnich

Rok 2011
Liczba
Liczba
czynów
nieletnich

1748

1464

2045

1668

12

14

19

14

1851

1559

2153

1774

Wśród czynów popełnionych przez nieletnich przewaŜały czyny przeciwko mieniu,
w szczególności kradzieŜe cudzej rzeczy – 249 czynów, kradzieŜe z włamaniem – 155
czynów, a takŜe rozboje i wymuszenia rozbójnicze 191 czynów. W 2012 roku spadła liczba
czynów karalnych popełnionych przez nieletnich sprawców w kategorii kradzieŜ cudzej
rzeczy, kradzieŜ z włamaniem, przestępstw rozbójniczych, uszkodzeń rzeczy, bójek i pobić.
Na podobnym poziomie utrzymała się liczba czynów w kategorii: uszczerbek na zdrowiu.
Wzrosła liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich sprawców w kategorii
przestępstw narkotykowych i przestępstw drogowych.
Liczba czynów
Kategorie przestępstw karalnych
2012 r.
2011 r.

Liczba nieletnich
sprawców
2012 r.
2011 r.

KradzieŜ cudzej rzeczy

249

323

268

348

KradzieŜ z włamaniem
Ustawa o
przeciwdziałaniu
narkomanii
Rozbój i wymuszenie
rozbójnicze

155

262

167

274

347

213

169

85

191

252

109

112

Przestępstwo drogowe

59

49

59

48

Uszkodzenie rzeczy

107

163

129

167

Uszczerbek na zdrowiu

86

86

76

79

Bójka lub pobicie

74

88

195

223
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3. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym w 2012 r.
W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku na terenie województwa podkarpackiego
zaistniało 1 781 wypadków, w których 184 osoby poniosły śmierć, a 2 224 osób doznało
obraŜeń ciała. Odnotowano 15 367 kolizji.
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił:
- spadek wypadków o 327 tj. o 15,5 %,

w kraju spadek o 2 231tj. o 6,2%,

- spadek liczby osób zabitych o 40 tj. 17,9%

w kraju spadek o 462 tj. o 12,4 % ,

- spadek liczby osób rannych o 407 tj. o 15,5%,

w kraju spadek o 2 971 tj. o 6,6% ,

- spadek liczby kolizji o 1 723 tj. o 10,1%,

w kraju spadek o 27 934 tj. o 8,3 %.

styczeń/
grudzień 2011

styczeń /
grudzień 2012

wskaźnik
dynamiki
(I/XII 2011 =
100%)

wzrost / spadek

wypadki

2 108

1 781

84,5

- 327

zabici

224

184

82,1

- 40

ranni

2 631

2 224

84,5

- 407

kolizje

17 090

15 367

89,9

- 1 723

W okresie od stycznia do grudnia 2012r. wskaźnik ilości ofiar śmiertelnych
w przeliczeniu na 100 wypadków, w skali województwa wyniósł 10,3, a w analogicznym
okresie 2011r. – 10,6. Polska – 9,6 ub.r. 10,6.
NajwyŜszy wskaźnik zabitych na 100 wypadków odnotowano w powiatach:
 leŜajskim

27,78

 bieszczadzkim

22,22

 jarosławskim

21,95

Wskaźnik ilości osób rannych na 100 wypadków dla województwa podkarpackiego
wyniósł 124,9 (w 2011r. – 124,8). Polska – 123,7 ub.r.124,3.
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W okresie od stycznia do grudnia 2012 r. policjanci ujawnili ogółem 9 049
przypadków kierowania pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz w stanie po uŜyciu alkoholu,
z czego 4 510 przypadki (49,8%) ujawnili policjanci słuŜby ruchu drogowego.
Policjanci ujawnili ogółem 7 471 przestępstw związanych z kierowaniem pojazdami
w stanie nietrzeźwości (art. 178a kk), w tym 3 783 (50,6%) popełnionych przez kierujących
pojazdami mechanicznymi (art. 178a § 1 kk). Policjanci pionu ruchu drogowego ujawnili
3 478 przestępstw z art. 178a kk, w tym 2 140 (61,5%) z art. 178a § 1 kk.
Ogółem policjanci ujawnili 1 578 kierujących pojazdami po uŜyciu alkoholu (art. 87
kw), z czego 1 050 (66,5%) to kierujący pojazdami mechanicznymi (art. 87 § 1 kw).
Policjanci pionu ruchu drogowego ujawnili 1 032 kierujących pojazdami po uŜyciu alkoholu,
w tym 788 (76,4%) z art. 87 § 1 kw.
W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek liczby
ujawnionych kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz po uŜyciu alkoholu (art. 178a
kk i art. 87 kw łącznie) o 287 tj. o 3,1 %, w tym mniej kierujących pojazdami mechanicznymi
(art. 178a § 1 kk i art. 87 § 1 kw łącznie) o 634 tj. o 11,6 %.
Policjanci słuŜby ruchu drogowego ujawnili o 180 tj. o 3,8% mniej kierujących
pojazdami w stanie nietrzeźwości oraz po uŜyciu alkoholu, w tym spadek kierujących
pojazdami mechanicznymi o 279 tj. o 8,7%.
Policjanci ruchu drogowego województwa podkarpackiego w okresie styczeń grudzień 2012 roku. zastosowali środków prawnych w postaci pouczeń - 26 563 - średnia
w skali woj. wynosi 17,4 % nałoŜonych mandatów karnych 121 915 – 79,9%, a wniosków
o ukaranie 4 078 – 2,7% do ogólnej liczby zastosowanych środków 152 556. W analogicznym
okresie roku 2011 pouczeń – 24 879

(18,7%), mandatów karnych - 103 714 (78,1%)

wniosków o ukaranie – 4 217 (3,2%).
Ogólny

stan

bezpieczeństwa

ruchu

drogowego

na

drogach

województwa

podkarpackiego w okresie od stycznia do grudnia 2012 r. uległ poprawie, spadła liczba
wypadków o 327 tj. o 15,5%, znacząco spadła liczba osób zabitych o 40 tj. o 17,9 % oraz
zmniejszyła się liczba osób rannych o 407 tj. o 15,5%.
4. Działalność prewencyjna podkarpackiej Policji.
Celem zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie woj.
podkarpackiego w 2012 r. do pełnienia słuŜby prewencyjnej skierowano łącznie na zasadzie
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wielokrotności 239 438 policjantów (w 2011 – 224 300). Jak wynika z przedstawionych
danych w ubiegłym roku wzrosła liczba skierowanych policjantów do słuŜby.
W omawianym okresie na terenie województwa podkarpackiego policjanci wszystkich
jednostek ujawnili 369 712 wykroczeń wobec których zastosowano środki oddziaływania
karnego w postaci mandatów i wniosków o ukaranie oraz środki oddziaływania pozakarnego
(w 2011 - 313 284). Najwięcej wykroczeń ujawnili policjanci ruchu drogowego 160 714,
policjanci słuŜb patrolowych i patrolowo - interwencyjnych 126 764 oraz dzielnicowi 39 691.
W stosunku do sprawców wykroczeń w 2012 roku zastosowano następujące środki
oddziaływania karnego i pozakarnego:
- sporządzono wniosków o ukaranie do sądu – 20 629 (w 2011 r. – 18 744),
- nałoŜono mandatów karnych – 183 241 (w 2011 r. – 146 691),
- pouczono – 153 150 osób (w 2011 r. – 134 998).
Najliczniejszą grupą wykroczeń były wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji, których w 2012 r. ujawniono ogółem 256 341 (w 2011 r. –
208 718). W stosunku do sprawców wykroczeń skierowano 9 704 wnioski o ukaranie do
sądu, nałoŜono 154 252 mandaty oraz zastosowano 88 671 środków oddziaływania
pozakarnego (art. 41 kw).
Kolejnymi licznie popełnianymi wykroczeniami były wykroczenia przeciwko:
- porządkowi i spokojowi publicznemu – 23 625 (w 2011 r. – 24 775),
- przepisom „ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” - 28 009
(w 2011 r. – 23 230),
- mieniu – 14 713 (w 2011 r. – 14 713),
- urządzeniom uŜytku publicznego – 11 643 ( w 2011 r. – 10 238),
- obyczajności publicznej – 7440 (w 2011 r. – 5073).
Jednym z priorytetów policyjnych działań jest szybka reakcja na zaistniałe
przestępstwo. Czas reakcji Policji na zgłoszenie o przestępstwie sukcesywnie ulega skracaniu.
WaŜną rolę w tym systemie spełniają słuŜby dyŜurne jednostek Policji, które przyjmują
zgłoszenia o zdarzeniach i koordynują działania policjantów związane z tymi zgłoszeniami.
W 2012 r. ilość wszystkich zdarzeń w województwie podkarpackim wyniosła
173 541. Ilość wszystkich zdarzeń w terenie miejskim – wyniosła 111 945 tj. 65 %
wszystkich zdarzeń. Średni czas obsługi zdarzeń w województwie na terenie miejskim
wyniósł: 8 min. i 39 sek. Natomiast ilość wszystkich zdarzeń w terenie wiejskim wyniosła
61 596 tj. 35 % wszystkich zdarzeń. Średni czas obsługi zdarzeń w województwie na terenie
wiejskim wyniósł: 13 min i 56 sek.
Wykonując ustawowe zadania w zakresie utrzymania ładu i porządku publicznego
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policjanci województwa podkarpackiego w 2012 roku brali udział w zabezpieczeniu
393 imprez masowych, z czego 271 stanowiły masowe imprezy sportowe (134 imprezy to
mecze piłki noŜnej). Do działań związanych z zapewnieniem ładu i porządku publicznego
podczas imprez masowych, zaangaŜowano w 2012 roku na zasadzie wielokrotności 10 101
policjantów.
Za naruszenia prawa podczas imprez masowych odbywających się na terenie
województwa podkarpackiego, w 2012 roku zatrzymano 33 osoby, w tym 1 nieletniego.
Odnotowano 8 chuligańskich ekscesów, w tym 7 podczas meczów piłki noŜnej. W 2012 r.
odnotowano 2 zbiorowe naruszenia prawa. Ogółem skierowano do sądów 70 spraw za
przestępstwa popełnione w związku z odbywającymi się imprezami masowymi. Ponadto
skierowano 22 sprawy do sądów za wykroczenia, w tym 10 w postępowaniu przyśpieszonym
oraz 9 z wnioskiem o ukaranie zakazem wstępu na imprezę masową. Prawomocnym
wyrokiem zakończono 26 spraw, w tym w 9 przypadkach orzeczono zakazy wstępu na
imprezę masową wraz z obowiązkiem osobistego stawiennictwa w czasie trwania masowej
imprezy sportowej, w 2 przypadkach zakazy wstępu na imprezę masową oraz orzeczono 10
innych środków karnych.
Wykonano 106 patroli zabezpieczających przejazdy uczestników, w tym 90
w transporcie samochodowym i 16 w transporcie kolejowym.
Szacunkowe koszty poniesione na zabezpieczenie imprez wyniosły w 2012 r. ogółem
1 279 365 zł.
W związku z „EURO 2012” podkarpacka Policja realizowała Podoperację
„RZESZÓW”, której celem było:
 przygotowanie i bezpośrednie nadzorowanie przemieszczania się sympatyków piłki
noŜnej korzystających głównie ze środków komunikacji kolejowej oraz drogowej,
 zabezpieczenie prewencyjne i operacyjne stref „Public viewing” (stref publicznego
oglądania) - na terenie woj. podkarpackiego funkcjonowało 8 takich stref,
 zapewnienia bezpieczeństwa na przejściach granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą
(Krościenko, Korczowa, Medyka)- Komenda Wojewódzka Policji

w Rzeszowie

wspólnie z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim utworzyła przy tych przejściach
Punkty Informacyjno-Kontaktowe, których zadaniem było przekazywania informacji
oraz udzielania niezbędnej pomocy przedstawicielom słuŜb współdziałających oraz
kibicom przekraczającym granicę
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5. Logistyka
BudŜet Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie w 2012 roku wyniósł
349 968 960 zł.
W 2012 roku

na podstawie porozumień zawartych z jednostkami samorządu

terytorialnego i innymi podmiotami pozyskano ogółem środki na kwotę 4 006 957,08 zł,
w tym na inwestycje – 2 335 817,91, słuŜby ponadnormatywne – 520 350 zł, wydatki
rzeczowe 757 881,85 – w tym paliwo 115 159,93.
W 2012 r. zrealizowano szereg zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 1 080 748 zł.
Oddano do uŜytku nową siedzibę Komisariatu Policji w Głogowie Małopolskim. Wartość
całego zadania wyniosła 3 169 988 zł. Rozpoczęto budowę nowego obiektu Komisariatu
Policji w Jedliczu. Wartość całego zadania wynosi 3 298 000 zł.
Trwają przygotowania do budowy nowych siedzib:
- KPP Łańcut – wartość zadania 16 148 00 zł,
- KPP Jasło – wartość zadania 32 675 000 zł,
- KPP Lesko – wartość zadania 18 847 000 zł,
W 2012 r. opracowano dokumentacje badań geologicznych podłoŜa oraz mapy do celów
projektowych.
W 2012 r. zrealizowano szereg zadań remontowych na łączną kwotę 3 313 304 zł. Do
najwaŜniejszych zadań remontowych zaliczyć naleŜy remont kompleksowy obiektów KPP
w Mielcu na łączną kwotę 1 488 583 zł oraz remont w Oddziale Prewencji Policji na który
składała się m.in. przebudowa strzelnicy ćwiczebnej oraz stacji paliw na łączną kwotę
814 555 zł.
W 2012 r. w KWP w Rzeszowie opracowano 10 projektów dotyczących pozyskania
środków z funduszy pomocowych na łączną kwotę 22,2 mln zł. Na dzień 04.02.2013 r. łączna
kwota dotychczas zaakceptowanych projektów wynosi 5,6 mln zł.
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego woj. podkarpackiego na lata 2007 –
2013 realizowano projekt „Budowa systemu dystrybucji głosowej, tekstowej, wizualnej oraz
alarmowania w jednostkach Policji woj. podkarpackiego wraz z elementami wyposaŜenia
centrów zarządzania siecią regionalną”. Realizacja projektu w 2012 r. objęła następujące
zadania:
- dostawę rejestratorów rozmów korespondencji dla jednostek Policji woj.
podkarpackiego,
- budowę systemu powiadamiania alarmowego w jednostkach Policji woj.
podkarpackiego, budowę centralnego systemu konferencyjnego dla KWP w Rzeszowie
i jednostek podległych.
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Wartość umów wyniosła 5 080 176 (rezerwa celowa Marszałka Województwa
Podkarpackiego).
Podkarpacka Policja posiada 993 pojazdy.
Koszty utrzymania transportu w 2012 r
 zakup materiałów pędnych i smarów – 9 034 310 zł - wzrost wydatków o 23 %
w stosunku do wydatków 2011 r.;
 zakup materiałów transportu i części zamiennych – 1 636 923 zł – spadek wydatków
o 5,9 % w stosunku do wydatków roku 2011 ;
 konserwacja i naprawa sprzętu transportowego – 253 769 zł – (w 2011 r. 109 315)
W 2012 roku wszystkie pojazdy przejechały łącznie 16 214 391 km, natomiast w 2011,
pojazdy przejechały 15 247 938 km.

6. Podsumowanie.
Dokonując

oceny

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego

na

terenie

województwa podkarpackiego w 2012 roku naleŜy stwierdzić, Ŝe spadła liczba stwierdzonych
przestępstw ogółem o 1,6 %. Utrzymana została wysoka wykrywalność ogólna przestępstw,
która wyniosła 72,2 %. Stwierdzono więcej przestępstw kryminalnych, których odnotowano
o 1,3 % więcej niŜ w 2011 r. Wykrywalność przestępstw kryminalnych wyniosła 58,8 %.
W 2012 roku spadła liczba czynów karalnych popełnionych przez nieletnich oraz
nieletnich sprawców.
Spadła liczba stwierdzonych przestępstw w takich kategoriach jak: przestępstwa
rozbójnicze o 21,9 %, zgwałcenia o 21,4 %, kradzieŜe samochodów o 12,2 %, uszkodzenia
rzeczy o 5,3 %, kradzieŜe z włamaniem o 4,2 %, bójek i pobić o 2,3 %, natomiast wzrosła
liczba zabójstw o 14,3 %, kradzieŜy cudzej rzeczy o 7,1 % i uszczerbek na zdrowiu o 4,2 %.
Poprawił się stan bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na podkarpackich
drogach wyraŜający się spadkiem zaistniałych wypadków drogowych oraz osób zabitych
i rannych.
Reasumując naleŜy podkreślić, Ŝe województwo podkarpackie nadal zalicza się do
najbezpieczniejszych w kraju. Wskaźnik zagroŜenia przestępczością dla województwa
podkarpackiego wyniósł 1 792,3 i był najniŜszy w skali kraju, przy średniej krajowej
wynoszącej 2 905,7.
Opracowano:
Wydział Komunikacji Społecznej KWP
w Rzeszowie

