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OCENA
STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO
NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE
ZA 2015 ROK.

Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych przez Komisariat
Policji w Dobczycach.
Gmina i miasto Dobczyce to łącznie 6663 ha, w tym 1000 ha powierzchni zbiornika
wody i 1530 ha lasu (tj. 33% powierzchni gminy). Jest terenem zamieszkałym przez około 14
tys. mieszkańców (miasto około 6.170, gmina 7.608 ). W strefie przemysłowej miasta Dobczyce
od strony wschodniej funkcjonuje kilkanaście przedsiębiorstw. W strefie tej zatrudnionych jest
około 1000 osób z terenu Gminy i Miasta Dobczyce jak również z poza tego terenu.
Obsługiwany rejon to w głównej mierze teren rolniczy, ze znaczną powierzchnią lasów
i jeziora Dobczyckiego. W okresie wiosenno-letnim liczba mieszkańców wzrasta o
wczasowiczów oraz właścicieli domków letniskowych. Jest to więc teren typowo rolniczy z
rozwinięta infrastrukturą przemysłową, z tendencją do rozwoju działalności turystycznej i
usługowej.
W Komisariacie Policji w Dobczycach w 2015 r. pełniło służbę:
- 4 dzielnicowych, z tego dwóch obsługiwało wyłącznie miasto i Gminę Dobczyce a
kolejni dwaj wybrane sołectwa Gminy Dobczyce oraz Gminy Raciechowice i Wiśniowa.
- 12 policjantów Ogniwa Patrolowo – Interwencyjnego + 1 kierownik,
- 6 policjantów zespołu Kryminalnego + 1 kierownik
- 5 dyżurnych,
- Komendant i Zastępca.

W 2015 r. w Komisariacie Policji w Dobczycach wszczęto ogółem 380 postępowań (
przy 315 w 2014), a zatem stwierdzono wzrost dynamiki o 65 wszczętych dochodzeń i śledztw.
Na terenie miasta i gminy Dobczyce w 2015 roku przeprowadzono 237 – co stanowi
62,4 % całości postępowań ( przy 183 w 2014) postępowań co pozwala na wysuniecie wniosku,
że miasto i gmina Dobczyce jest obszarem najbardziej zagrożonym spośród obszarów
obsługiwanych przez Naszą jednostkę, oraz stwierdzono

wzrost liczby postępowań o 54,

głównie w obszarze kradzieży z włamaniem o 11, nietrzeźwych kierujących o 12, przemoc w
rodzinie o 6, oszustw gospodarczych o 8 i innych postępowań o 38).
Charakterystyka zagrożeń na terenie gminy i miasta Dobczyce wg ilości prowadzonych
postępowań:
















nietrzeźwi kierujący – 29 (przy 17 w 2014 r.) wzrost
kradzież cudzego mienia – 15 (przy 27 w 2014 r.) spadek
kradzież z włamaniem – 31 (przy 20 w 2014 r.) wzrost
uszkodzenia mienia – 22 (przy 21 w 2014 r.)
oszustwa kryminalne – 4 (przy 5 w 2014 r.)
kradzież pojazdu i jego zabór – 1 (przy 2 w 2014 r.)
przemoc w rodzinie – 18 (przy 12 w 2014 r.) wzrost
alimenty – 2 (przy 4 w 2014 r.)
bójka i pobicie – 4 (przy 4 w 2014 r.)
oszustwa gospodarcze – 15 (przy 7 w 2014 r.) wzrost
rozbój – 1 (przy 1 w 2014 r.)
przestępstwa narkotykowe - 2 (przy 11 w 2014) spadek
przestępstwa na tle seksualnym – 2 (przy 2 w 2014)
uszkodzenie ciała – 5 (przy 2 w 2014)
inne – 86 (przy 48 w 2014) wzrost
Dodatkowo należy uzupełnić powyższą statystykę o zdarzenia drogowe, na terenie

Gminy i Miasta Dobczyce doszło do 107 (przy 117 w 2014 r.) zdarzeń drogowych, w tym 18
(przy 25 w 2014 r.) wypadków drogowych z udziałem 24 (przy 30 w 2014 r.) rannych oraz 89
(przy 92 w 2014 r.) kolizji drogowych. W wypadkach nie zginęła żadna osoba.
Powyższe zdarzenia drogowe obsługiwane są głównie przez policjantów Wydziału
Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach – z uwagi na ich
specjalistyczną wiedzę z tego zakresu, policjanci tutejszej jednostki w wyjątkowych
przypadkach załatwiają zdarzenie charakterze drogowym – kolizje.
Analizując powyższą charakterystykę występujących przestępstw należy stwierdzić, że
największe zagrożenie to podobnie jak w poprzednich latach przestępstwa przeciwko
mieniu (kradzieże, kradzieże z włamaniem, uszkodzenia mienia – łącznie 69 postępowań),.
Wzrosła liczba ujawnionych nietrzeźwych kierujących. Liczba bójek i pobić oraz rozbojów

utrzymała się na podobnym poziomie jak w 2014 roku. Liczba przestępstw narkotykowych
znacznie spadła jednak prowadzone postępowania były większej wagi. Wzrosła liczba
przestępstw gospodarczych a jedno z postępowań ma bardzo skomplikowany charakter.
Znacznie wzrosła również liczba innych postępowań. Dodać należy ze szereg kradzieży i
kradzieży z włamaniem dopuścił się jeden sprawca, który został zatrzymany i aktualnie decyzją
Sądu zastosowano tymczasowy areszt. Zatrzymano również sprawcę szeregu oszustw
internetowych, ustalono wspólników i wobec dwóch osób Sąd również zastosował areszt
tymczasowy. Policjanci KP Dobczyce zatrzymali również sprawców na gorącym uczynku
pobicia w trakcie „Dni Dobczyc” oraz szereg innych sprawców w trakcie codziennej służby.
Taka charakterystyka wymusza podjęcie działań zmierzających do minimalizacji zagrożeń w
tym zakresie, w związku z czym podjęto szereg przedsięwzięć mających na celu
przeciwdziałanie zagrożeniom. Prowadzono działania operacyjne i prewencyjne przeciwko
sprawcom włamań do obiektów handlowych oraz mieszkań i domów osób prywatnych,
systematycznie eliminowano nietrzeźwych kierujących z ruchu drogowego, jak również
wdrażano akcje prewencyjne mające na celu uświadomienie mieszkańcom podległego terenu
występujące zagrożenia, kierowano wystąpienia oraz kolportowano ulotki informujące o
zagrożeniach.
W 2015 roku policjanci tutejszego Komisariatu podjęli łącznie 2770 interwencji (przy
2537 w 2014 r.) z tego 2023 ( przy 1749 w 2014 r.) na terenie Gminy i miasta Dobczyce reagując na zgłoszenia mieszkańców jak również podejmując je z własnej inicjatywy. Oprócz
interwencji policjanci podejmowali czynności związane ze zdarzeniami przestępczymi oraz inne
czynności policyjne – (asysty, doprowadzenia, ustalenia, oględziny, poszukiwania).
Policjanci zabezpieczali szereg imprez w tym jedna masowa na terenie Dobczyc,.
W ramach współpracy z Urzędem Gminy i Miasta Dobczyce realizowano wspólne
kontrole punktów sprzedaży alkoholu, gospodarki odpadami, kontrole miejsc ustronnych pod
kątem wysypywania śmieci, policjanci brali udział w posiedzenia GKRPA. Kontynuowano
współpracę w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego ukierunkowanego na przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
Dzielnicowi i policjanci na terenie miasta i gminy Dobczyce podjęli i prowadzili 52
(przy 38 w 2014 r.) czynności w ramach procedury „Niebieskie karty” – wpływając tym samym
na poprawę bezpieczeństwa oraz podniesienie świadomości zarówno wśród ofiar jak też i
sprawców przemocy w rodzinie. Łącznie wszyscy dzielnicowi załatwili 1224 (1145 w 2014)
spraw o różnym charakterze. Wszyscy policjanci przeprowadzili łącznie 421 (375 w 2014 r.)

czynności w sprawach wykroczeń z terenu Dobczyc ( 84,2 % wszystkich wykroczeń ujawniono
na terenie Gminy i miasta Dobczyce)
W celu zapobiegania eskalacji występujących zagrożeń, w tym szczególnie przestępstw
i wykroczeń policjanci tutejszej jednostki, wspólnie z funkcjonariuszami KPP Myślenice oraz
patrolami z OPP KWP Kraków realizowali szereg czynności ukierunkowanych na utrzymanie
oraz poprawę bezpieczeństwa w tym rejonie takie jak:
- organizowano działania ukierunkowane na ograniczenie liczby nietrzeźwych
kierujących w tym akcje „ trzeźwy poranek”, „alkohol narkotyki”, „stop probierz”, „działania
blokadowo – kontrolne”, „niechronieni uczestnicy ruchu”,
- organizowano spotkania prewencyjne w szkołach, przedszkolach i innych placówkach,
jak również debatę o zagrożeniu przemocą w rodzinie,
- dzielnicowi uczestniczyli w spotkaniach z lokalną społecznością a kierownictwo w
uroczystościach okazjonalnych i imprezach lokalnych,
- policjanci na bieżąco podnosili poziom swej wiedzy uczestnicząc w organizowanych
szkoleniach.
Nastąpiła częściowa fluktuacja kadr oraz borykano się z brakami kadrowymi co
skutkowało mniejszą ilości patroli kierowanych do służby. Sytuację częściowo rekompensowały
patrole Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach oraz Oddziałów Prewencji Policji
Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie kierowane do służby na terenie miasta Dobczyce.
W stosunku do policjantów z tutejszej jednostki nie prowadzono postępowań
dyscyplinarnych a składane skargi na policjantów i funkcjonowanie jednostki nie zostały
potwierdzone.
W 2015 podobnie jak w roku poprzednim nie udało się zrealizować kolejnego etapu
monitoringu miejskiego. Urząd Gminy i Miasta Dobczyce przekazał kwotę 20 000 zł na remont
parkingu – który nie doszedł do skutku – część środków wykorzystano na wymianę bramy
wjazdowej na parking KP Dobczyce.
W bieżącym roku w zależności od pozyskanych środków planuje się wykonać remont
parkingu i ogrodzenia Komisariatu
W 2016 roku w dalszym ciągu patrole piesze policjantów OPI oraz Dzielnicowi będą
kierowane w rejon Rynku w Dobczycach, ul Witosa, osiedli mieszkalnych, „Skate Parku”,
terenów nadrzecznych i wszędzie tam gdzie według rozpoznania i analiz najczęściej dochodzi do

naruszeń prawa – w szczególności o charakterze chuligańskim oraz wykroczeń drogowych – co
powinno skutkować zwiększeniem poczucia bezpieczeństwa przez lokalnych mieszkańców.
Dbanie o jakość obsługi mieszkańców, w tym przez dyżurnych przyjmujących
zgłoszenie i kierujących policjantów na miejsce interwencji/zdarzenia, skracanie czasu reakcji na
zdarzenie.
Utrzymanie wysokiego poziomu współpracy z lokalnym samorządem i instytucjami
mogącymi wpływać na poziom bezpieczeństwa i porządku prawnego.
Kierownictwo jednostki w dalszym ciągu oferuje swoją pomoc przy opracowaniu
II etapu monitoringu miasta Dobczyce – co winno podnieść bezpieczeństwo oraz
oddziaływać prewencyjnie na potencjalnych sprawców przestępstw i wykroczeń, jak
również możliwością ustalenia sprawców na podstawie zapisu z kamer monitoringu.
Przewiduje się również kontynuację wspólnych działań profilaktycznych oraz
kontrolnych związanych ze sprzedażą alkoholu a dzielnicowi oraz pozostali policjanci będą
niezwłocznie reagować na wszelkie sygnały płynące od społeczeństwa związane ze stanem
bezpieczeństwa i porządku publicznego, a w działaniu służb kryminalnych w dalszym ciągu
będzie położony nacisk na wykrywanie i ściganie sprawców przestępstw.
Bardzo dziękuję za okazaną pomoc i zrozumienie trudnej specyfiki służby oraz
wsparcie finansowe przekazywane tutejszej jednostce – w imieniu własnym oraz
wszystkich funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Dobczycach.

