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Pan
Burmistrz Łabiszyna
Jacek Idzi Kaczmarek

Zgodnie z art. 10 ust. l Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji
z późniejszymi zmianami informuję Pana o stanie bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie miasta i gminy Łabiszyn w 2010 roku.
Analizując pracę funkcjonariuszy Posterunku Policji w Łabiszynie
stwierdzam, że w 2010 roku policjanci ujawnili 659 wykroczeń. Za popełnienie
477 wykroczeń (88 wykroczeń o charakterze porządkowym i 389 przeciwko
porządkowi i bezpieczeństwu w ruchu drogowy) wystawiono mandaty karne
na łączną kwotę 71.800zł.
W pozostałych przypadkach prowadzono
postępowania, z których 90 zakończyło się skierowaniem -wniosku o ukaranie
do Sądu Rejonowego w Szubinie, a 92 odstąpieniem od kierowania
prowadzonego postępowania do organu orzekającego zarówno z uwagi
na niewykrycie sprawcy jak również z uwagi na ukaranie grzywną. Należy
stwierdzić, że ilość przeprowadzonych postępowań o wykroczenia w roku 2010
znacznie wzrosła bo aż o 120 w porównaniu do roku 2009.
W analizowanym okresie czasu na terenie gminy Łabiszyn łącznie
przeprowadzono 838 interwencji to jest o 28 interwencji więcej niż w roku
2009. Dziewięciu z nich zostało przeprowadzonych w miejscu publicznym, 218
w mieszkaniach ,1.4 w lokalach gastronomicznych i 597 w innych miejscach.
W toku przeprowadzonych interwencji,
w 21 przypadkach wdrożono,
a następnie realizowano procedurę tzw. ,,Niebieskiej Karty" dotyczącej
przemocy w rodzinie.
W kwestii działalności służb kryminalnych zajmujących się zwalczaniem
oraz wykrywaniem sprawców przestępstw należy stwierdzić na podstawie
danych statystycznych, iż w roku 2010 wszczęto ogółem 212 postępowań
przygotowawczych, w toku których stwierdzono łącznie 205 czynów

przestępczych z czego wykryto 157 co stanowi 68,4 % ogólnej wykrywalności.
W analogicznym okresie roku 2009 stwierdzono 184 czynów , a więc o 19
przestępstw mniej.
Poniższa tabela obrazuje ilość czynów stwierdzonych w roku 2010 oraz
ich wykrywalność w procentach w porównaniu do roku 2009.

łata

2009

2010

Ogółem

Przestępstwa
kryminalne

Przestępstwa
gospodarcze

Przestępstwa
przeciwko
życiu

Przestępstwa
przeciwko
mieniu

ilość czynów

184

96

5

4

64

wykrywalność

73,4%

35,3%

75,0%

100%

30,4%

ilość crynów

205

93

30

4

97

wykrywalność

68,4%

29,9%

81,8%

100,0%

35,2%

W kategorii przestępstw przeciwko mieniu stwierdzono, 48 kradzieży
ze wskaźnikiem wykrywalności 32,5%, 14 kradzieży z włamaniem
ze
wskaźnikiem wykrywalności 20,0 %, 3 kradzieże samochodów ze wskaźnikiem
wykrywalności 33,3% , 2 rozboje i wymuszenia rozbójnicze ze wskaźnikiem
wykrywalności 50,0 % oraz 10 uszkodzeń mienia ze wskaźnikiem wykrywalności
33,3%. W kategorii przestępstw gospodarczych, stwierdzono 30 czynów z czego
wykryto 28 co stanowi 93,3%. W kategorii bójek i pobić wszczęto 3
postępowania, z których wszystkie wykryto.
W roku 2010 na terenie działania Posterunku Policji w Łabiszynie
odnotowano wzrost dynamiki stwierdzonych przestępstw przy jednoczesnym
spadku ich wykrywalności. Mimo to zdołano dokonać zatrzymania na gorącym
uczynku 7 sprawców kradzieży (2009- 1), l sprawcę włamania (2009-1),
2 sprawców bójki i pobicia (2009 - 1), 2 sprawców uszkodzenia mienia (2009 0), l sprawcę kradzieży rozbójniczej (2009- 0), 67 nietrzeźwych kierujących
różnego rodzaju pojazdami (2009- 75) oraz 15 sprawców innych przestępstw.
Na ilość zdarzeń o charakterze przestępczym
oraz zdarzeń
zakwalifikowanych jako wykroczenia, miały również wpływ osoby nieletnie
tj. osoby, które ukończyły lat 13 lecz nie ukończyły lat 17. W analizowanym
roku, nieletnim udowodniono popełnienie trzech kradzieży oraz uczestnictwo
w dwóch pobiciach mających miejsce na terenie szkoły. We wszystkich

ujawnionych przypadkach popełnienia czynu karalnego przez nieletnich
skierowano prowadzone postępowania do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich
Sądu Rejonowego w Szubinie.
W analizowanym roku na terenie gminy Łabiszyn zaistniało 89 zdarzeń
drogowych (2009r - 105 zdarzeń) tj. spadek o 16 zdarzeń w porównaniu do
r oku 2009, w tym jednak stwierdzono 12 wypadków (w 2009r - 8 wypadków),
w których jedna osoba poniosła śmierć( w 2009 roku brak było zdarzeń ze
skutkiem śmiertelnym), a 16 osób doznało obrażeń ciała. Doszło do 77 kolizji
drogowych, a w 2009 r. - 97 kolizji.
Najczęstszymi przyczynami zdarzeń drogowych podobnie jak w roku 2009 były:
-nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu
-niedostosowanie prędkości do warunków ruchu
-nieprawidłowe wyprzedzanie,omijanie, cofanie
-kierowanie po spożyciu alkoholu.
W 2010 roku policjanci PP Łabiszyn zatrzymali 5 praw jazdy ,
za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Ponadto zatrzymali 145
dowodów rejestracyjnych
Dokonując podsumowania przytoczonych
danych
statystycznych
stwierdzić należy ,że zagrożenie przestępczością na terenie działania PP
Łabiszyn wzrosło w porównaniu do lat ubiegłych. Odnotowano spadek ogólnej
wykrywalności sprawców przestępstw.
W celu zapobieżenia popełniania czynów karalnych przez nieletnich
prowadzone były różnego rodzaju pogadanki i prelekcje w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych realizowane głównie przez dzielnicowych
związane z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży. Dzielnicowi spotykali się
z młodzieżą i ich nauczycielami oraz opiekunami aby wskazywać zagrożenia
z jakimi młodzi ludzie mogą się spotkać w szkole, w domu i na ulicy, oraz jak
postępować by nie stać się ofiarą przestępstwa i nie wpaść w konflikt z prawem.
Oprócz wykonywania
bieżących zadań związanych z zapewnieniem
bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym policjanci z Posterunku Policji
w Łabiszynie uczestniczyli w szeregu działaniach o charakterze ogólnopolskim,
wojewódzkim i lokalnym. Zgodnie z harmonogramem
przeprowadzano
działania wzmożone „Prędkość i alkohol — zero tolerancji dla osób
naruszających przepisy ruchu drogowego ".
Podsumowując przedmiotowe sprawozdanie stwierdzić należy ,że na
stan bezpieczeństwa na terenie działania tutejszego Posterunku Policji ma swój
wkład Samorząd Terytorialny. Pomoc finansowa z Urzędu Gminy przyczynia się
do sprawnego realizowania nałożonych ustawowo zadań dla Policji.
Przedmiotowe środki finansowe w 201 Or. przyczyniły do poprawy warunków
pracy tutejszych funkcjonariuszy.

Mając powyższe na uwadze chciałbym gorąco i serdecznie podziękować
Burmistrzowi Miasta i Gminy Łabiszyn panu Jackowi Idziemu Kaczmarkowi,
Sekretarzowi Rady Gminy pani Teresie Radzięda oraz całej Szanownej Radzie
Gminy za okazaną pomoc .Chciałbym również podziękować za zrozumienie
i dostrzeganie potrzeb, problemów, jakie wynikają i pojawiają się w trakcie
codziennej pracy tego Posterunku.

Wnioski i zamierzenia.
1.
2.
3.

4.

Pomimo istniejącego zaufania policji, należy dążyć w roku bieżącym do
stałego wzrostu tego zaufania wśród społeczeństwa do pracy Policji.
Nadal poprawiać jakość świadczonych usług w zakresie bezpieczeństwa
na rzecz mieszkańców gminy Łabiszyn , w tym czas reakcji Policji
na zaistniałe zdarzenie.
Na bieżąco utrzymywać stałą współpracę z samorządem terytorialnym,
instytucjami i podmiotami działającymi na terenie gminy. W roku 2011
podejmować
działania zmierzające do zmniejszenia dynamiki
przestępstw,
wykroczeń i ograniczenia
występowania
zjawisk
o charakterze patologicznym szczególnie uciążliwym dla mieszkańców
gminy.
Dążyć do poprawy sytuacji kadrowej i miarę możliwości do poprawy
wyposażenia Posterunku
Policji w środki techniczne, sprzęt
informatyczny, radiowozy.
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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
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OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH DZIAŁAJĄCYCH NA
W 2010 ROKU

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują jako stowarzyszenia w oparciu o ustawę o
stowarzyszeniach, ustawę o ochronie przeciwpożarowej oraz własne statuty.
Jednostki posiadają numer KRS, REGON oraz własne konta bankowe.
Ochotnicze Straże Pożarne swoją działalność opierają na pracy społecznej jej
członków. Ekwiwalent otrzymują raz na kwartał za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych.
OSP posiadają osobowość prawną i wykonują zadania o charakterze użyteczności publicznej
w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i bezpieczeństwa powszechnego.
Na terenie miasta i gminy Łabiszyn działają dwie jednostki Ochotniczych Straży
Pożarnych typu „S", które posiadają na swym wyposażeniu samochody. Stowarzyszenia
skupiają 87 członków oraz 2 drużyny młodzieżowe.
Jednostka z Łabiszyna od 1997 roku należy do Krajowego Systemu Ratowniczo
Gaśniczego i ich terenem działania jest cały powiat żniński,

natomiast

jednostka

z Lubostronia wyzywana jest do zdarzeń na terenie gminy.
Wyposażenie znajdujące się w naszych OSP spełnia najwyższe wymagania stawiane
jednostkom ochrony przeciwpożarowej.
OSP w Łabiszynie posiada 4 samochody:
-

2 typu GBA posiadające 2,5 tyś. litrów wody,

-

l typu SLRt pełniący funkcję pojazdu technicznego,

- l samochód osobowy.
OSP Lubostroń na swym wyposażeniu posiada:
-

l samochód typu GBA z 3,5 tyś. litrów wody,

- l samochód kwatermistrzowski.
Obie jednostki posiadają sprzęt do ratownictwa technicznego, różnego rodzaju
pompy i motopompy, agregaty prądotwórcze, pilarki do drewna, stali i betonu oraz
podstawowy sprzęt gaśniczy.
W 2010 r. doposażono straże w następujący sprzęt:
OSP Łabiszyn pozyskała:
-

pilarkę do drewna,

-

8 sztuk hełmów ochronnych,

-

12 sztuk kominiarek niepalnych,

-

5 sztuk pasów bojowych z toporkiem,

-

2 drabiny słupkowe,

-

siekierę,

-

szpadle i widły,

-

bosak

OSP Lubostroń wzbogaciła się o:
-

6 mundurów galowych,

-

6 odcinków węży,

-

oraz używany aparat ochrony dróg oddechowych.

Jednostki OSP z gminy Łabiszyn są dobrze wyposażone w podstawowy sprzęt potrzebny
do działań ratowniczo-gaśniczych. Problem przysparza umundurowanie

bojowe, gdyż

podlega ono kontrolom dopuszczającym go do użytkowania i najczęściej wydawane jest na
5 lat. Po tym okresie sprzęt winien być wymieniony na nowy. Jednostki sukcesywnie starają
się kupować umundurowanie i tak w 2011 zaplanowano zakup butów gumowych, hełmów,
kominiarek oraz mundury koszarowe i galowe.
Zamierzeniem na rok 2011 jest dalsza modernizacja strażnic polegająca na malowaniu
boksu garażowego oraz dobudowa

pomieszczenia magazynowego

przy remizie

w

Lubostroniu. Planuje się dokończenie prac związanych z wymianą instalacji elektrycznej oraz
gipsowanie i malowanie klatki schodowej w remizie łabiszyńskiej.
W 2010 roku przeszkolonych zostało :
- 6 członków uprawniających ich do udziału w akcjach,
-

5 strażaków ukończyło kurs dowódców sekcji,

-

5 strażaków ukończyło kurs uprawniający do kierowania ruchem podczas akcji,

-

kurs naczelników ukończyła jedna osoba.

Poza tym uprawnionych do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych jest 32 druhów z OSP
Łabiszyn i 19 z OSP Lubostroń.
Na terenie gminy w 2010 roku zaistniało 114 różnego rodzaju zdarzeń, do których
wzywana była straż pożarna.

Na terenie gminy w 2010 roku zaistniało 114 różnego rodzaju zdarzeń, do których
wzywana była straż pożarna.
Jednostki wyjeżdżały 14 razy do pożaru, 96 razy do tzw. miejscowych zagrożeń i 4 razy do
alarmu fałszywego. Najczęściej do zdarzeń wyjeżdżała jednostka z Łabiszyna - 94 razy, OSP
Lubostroń wyjeżdżała - 14 razy.
W wyniku prowadzonych działań nie odnotowano

tragicznych wydarzeń z udziałem

strażaków z naszej gminy.
Poza

tym

strażacy ochotnicy

brali

udział

w

różnego

rodzaju

pokazach

i zabezpieczeniach imprez takich jak: dożynki gminne w Lubostroniu, Konkurs Pojazdów
Konnych w Lubostroniu, dzień dziecka w Łabiszynie, Lubostroniu, Jabłówku, Jabłowie
Pałuckim, festyn rodzinny w Nowym Dąbiu, Władysławowie oraz organizowali pokazy
sprzętu połączone ze zwiedzaniem strażnicy przez dzieci i młodzież szkolną.
Jednostki wzięły udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych wystawiając
4 drużyny oraz w zawodach powiatowych na które zakwalifikowały się 3 drużyny. Drużyna
z OSP Łabiszyn po raz drugi została mistrzem powiatu wśród seniorów i zakwalifikowała się
na zawody wojewódzkie, na których zajęła 18 miejsce.
Tradycyjnie

Ochotnicze

Straże Pożarne uczestniczą w corocznym

Powiatowym

Turnieju Piłki Halowej i Powiatowym Turnieju Strzeleckim Drużyn OSP a także organizują
Turniej Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom" dla dzieci i młodzieży oraz
obchody dnia strażaka.

Komendant Gminny
Ochrony Przeciwpożarowej

Artur Pliszkowski
17.03.2011

Sprawozdanie z działalności miedzysesyjnej - marzec 2011r.

I.

Inwestycje .remonty
1. Rozpoczęto modernizację ulic w mieście - dok. ul. Długiej
-następne : Łączna i Działkowa.
2. Wyłoniono wykonawcę sieci wodociągowej - Władysławowo itd....
- Firma Alstal z Inowrocławia

; - cena 3.659.250zł/brutto/.

3. Wykonano ogrodzenie przy Przedszkolu - koszt IS.OOOzł.
4.

Wykonano remont 2 izb lekcyjnych w SP /Poznańska - koszt 28.000 zł.

5.

Wykonano remont drogi w Jabłowie Pał. -

koszt ok. 40.000 zł

6. Złożono wniosek unijny w zakresie modernizacji ŁDK - plan ok.180.000 zł.

II.
1.

Budżet
Otrzymaliśmy ostateczne decyzje M Fin. w zakresie subwencji
- subwencja oświatowa - wzrost o 67.000 zł.

2.

Opracowano sprawozdanie z realizacji budżetu 2010 roku.

3.

Dokonano obsługi kredytowej na kwotę 234.000 zł.

4.

Rozstrzygnięto konkurs w sprawie dotacji do stowarzyszeń /w zał. i inf. BIP/.

III.

Zarządzenia

- w spr. wyborów sołeckich ,
- w spr. przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych,
- w spr. wprowadzenia planu kont.
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Miejski
Mjłftazynie
KARTA OCENY ZBIORCZEJ OFERT organizacji pozarządowych na wykonanie zadania publicznego w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej i sportu w 2011 r.

Lp.

Nazwa oferentów
Klub Aktywny „AREOBIK" Jeżewo, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Organizowanie aktywnego wypoczynku dla osób z terenu
gminy Łabiszyn.
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER" przy Zespole Szkół w
Łabiszynie, ul. Nadnotecka 2, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Aktywność fizyczna również dla dorosłych.
Uczniowski Klub Sportowy „LIDER" przy Zespole Szkół w
Łabiszynie, ul. Nadnotecka 2, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER".
Uczniowski Klub Sportowy przy Zespole Szkół w Lubostroniu,
89-210 Łabiszyn
Zadanie: działalność Uczniowskiego Klubu Sportowego.
Ludowy Zespół Sportowy „Jutrzenka" Jabłówko, 89-210
Łabiszyn
Zadanie: Działalność Ludowego Zespołu Sportowego „Jutrzenka"
Jabłówko.
Jeździecki Klub Sportowy „VULCAN" Łabiszyn, Smogorzewo
47, 89-210 Łabiszyn
Zadanie: Jazda konna sposobem na spędzenie wolnego czasu,
integracja społeczeństwa oraz promocji Gminy.
____

Średnia wartość
uzyskanych punktów max.
35 pkt.

Przyznana kwota
dotacji zł

34 pkt.

2500,00 zł

33,7 pkt.

3000,00 zł

33,5 pkt.

21000,00 zł

31,83 pkt.

14000,00 zł

31,5 pkt.

9000,00 zł

29,6 pkt.

20000,00 zł

