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Mikołów, listopad 2012r.

I Dane statystyczne dot. przestępczości na terenie Mikołowa
Analizując pierwsze dziewięć miesięcy 2012 r. należy zwrócić uwagę na spadek
ilości ilości zdarzeń w tzw. 7 kategoriach w skład których wchodzą: kradzież, kradzież
z włamaniem, rozbój, bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu oraz uszkodzenie rzeczy.
Są to przestępstwa najbardziej pospolite i jednocześnie najbardziej wpływające na
poczucie bezpieczeństwa obywateli. Należy również zwrócić uwagę na wysoką
wykrywalność przestępstw oraz mniejszą zwykle niż średnia wojewódzka ilość
wszczęć przestępstw w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców (Tabela 1.)
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Wykroczenia na terenie powiatu:
W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2012r policjanci Komendy
Powiatowej Policji w Mikołowie na terenie Mikołowa oraz jednostek podległych
ujawnili łącznie 10353 wykroczeń.
Z tej liczby 5502 wykroczeń dotyczyło bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.
Pozostała liczba tj. 4851 to liczba wykroczeń porządkowych, z których
należy wyróżnić grupę wykroczeń szczególnie uciążliwych dla społeczeństwa
– są to wykroczenia:
•
art. 51 par 1 i 2 kw (zakłócenie spokoju i porządku publicznego) - 356,
•
art. 141 kw (przeciw obyczajności publicznej np. używanie słów
nieprzyzwoitych w miejscu publicznym) - 295,
•
art. 143 i 145 kw -przeciw urządzeniom i miejscom użytku publicznego
(np. zaśmiecanie) - 982,
•
art. 119 kw i 124 kw -przeciw mieniu tj. kradzież i zniszczenie mienia –
725,
•
a także wykroczenia określone w art. 43' ustawy o wychowaniu
w trzeźwości tj.: spożywanie alkoholu w miejscu objętym zakazem jego
spożywania (np. ulice, place, skwery itp.) - 2200.
Z uwagi na zakres gromadzonych danych nie jest możliwe określenie ile z w/w
wykroczeń zaistniało na terenie gminy Mikołów.

II. Wybrane zagadnienia z prewencji i profilaktyki
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie współpracuje z szeregiem instytucji z
Mikołowa oraz powiatu mikołowskiego w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców
min. poprzez prowadzone kampanie informacyjne podnoszące świadomość
o zagrożeniach min dla dzieci tj.

–

„Bezpieczny Świat Dziecka”,
,Bezpieczne wakacje”,

–

,,Bezpieczne ferie” ,

–

,,Bezpieczna droga do szkoły”,

–

„POTRAFIĘ KIBICOWAĆ EURO 2012”.

–

oraz kampanię społeczne min.
–

„NIE REAGUJESZ – AKCEPTUJESZ”

W ramach przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi dzielnicowi
oraz
funkcjonariusze Zespołu ds. Nieletnich i Patologii utrzymują kontakt z pedagogami
szkół. Prowadzą pogadanki dla młodzieży szkół powiatu mikołowskiego na temat
odpowiedzialności prawnej nieletnich.
Organizowane są również spotkania z udziałem dyrektorów szkół i przedszkoli.
mające na celu zapewnienie prawidłowej współpracy pomiędzy Policją a placówkami
oświatowymi.
W ramach współpracy z Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
wytypowani przedstawiciele KPP w Mikołowie, biorą czynny udział w pracach Komisji
na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi. Realizowane były wspólne kontrole w
wybranych placówkach handlowych prowadzących sprzedaż alkoholu, pod kątem
przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi. Policjanci pionu prewencji KPP Mikołów w ramach działań
profilaktycznych prowadzą współpracę z Klubami Abstynenta „Powrót” i „Trzeźwość
Życia”.
W ramach czynności służbowych -szczególnie w aspekcie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie funkcjonariusze policji powiatu mikołowskiego utrzymują stały
kontakt z pracownikami Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej,
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, kuratorami sądowymi, innymi instytucjami
pomocowymi.
Ponadto na terenie powiatu organizowane są wspólne patrole funkcjonariuszy
Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie oraz Straży Miejskich w wyniku czego służbę
w terenie pełni więcej funkcjonariuszy dbających o bezpieczeństwo mieszkańców.

III. Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie
Mikołowa
Zestawienie zdarzeń drogowych zaistniałych na terenie gminy Mikołów w pierwszych
dziewięciu miesiącach 2012 r.
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Różnica +/-

Wypadki

24

25

-1
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8

2

6
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25
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-12

Kolizje

383

366

17

Rodzaj Zdarzenia

Na podstawie w/w danych należy stwierdzić, iż na terenie Mikołowa zmniejszyła
się ilość wypadków w których doszło do zranienia osób. Znaczny wzrost liczby osób
zabitych wynika z jednego, tragicznego zdarzenia w którym w wyniku wypadku śmierć
na miejscu poniosło aż 5 osób. Liczba zaistniałych kolizji nieznacznie wzrosła.

Nietrzeźwi kierujący:
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68
26
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30
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-4

W celu poprawy stanu bezpieczeństwa na drogach Mikołowa oraz powiatu
w ciągu całego roku prowadzone są działania profilaktyczno-prewencyjne
ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w konkretnych obszarach związanych
z poruszaniem się po drogach tj. „Kontrola Drogowa Piesi”, „Alkohol i narkotyki”,
„Trzymaj się prawego pasa”, „Prędkość”, „Bezpieczny weekend”, „Pasy”.
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