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INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE 

DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES 

STYCZEŃ-GRUDZIEŃ 2018 ROKU 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi trzech dzielnicowych, 

dwóch policjantów pionu operacyjno-dochodzeniowego oraz kierownik Posterunku, 

obsługuje swoim zasięgiem obszar Miasta i Gminy Biała. 

Zakres działania obejmuje teren miasta Biała oraz 31 miejscowości 

zamieszkałych łącznie przez 10455 mieszkańców z czego w mieście Biała zamieszkuje 

2412 mieszkańców, natomiast na terenie wiejskim zamieszkuje 8043 mieszkańców – 

stan na 31.12.2018. 

  

Cały obszar działania podzielony jest na trzy rejony służbowe. 

 

Rejon nr 13 obsługiwany jest  przez  sierż.sztab. Łukasza Karaś, w skład 

którego wchodzi miasto Biała. 

 

  Rejon  nr 14 obsługiwany jest przez st.sierż. Katarzyna Gaworek, w skład 

którego wchodzą następujące miejscowości : Łącznik, Gostomia, Nowa Wieś,  Solec, 

Wilków, Mokra, Rostkowice,  Krobusz, Chrzelice, Dębina, Browiniec Polski, Józefów, 

Czartowice, Olbrachcice, Ogiernicze, Żabnik. 

 

Rejon nr 15 obsługiwany jest przez asp. Arkadiusza Krupińskiego, w skład 

którego wchodzą następujące miejscowości: Radostynia, Ligota Bialska, Górka 

Prudnicka, Frącki, Pogórze, Kolonia Otocka, Otoki, Wasiłowice, Śmicz, Prężyna, 

Miłowice, Kolnowice, Laskowiec, Grabina, Brzeźnica. 

 

I. W ZAKRESIE PRZESTĘPCZOŚCI KRYMINALNEJ: 

 

 W  okresie od stycznia do grudnia 2018 roku Posterunek Policji w Białej wszczął 

ogółem 110 postępowań przygotowawczych ( w roku 2017 - 67) i odnotował w sumie  

93  przestępstw ( w roku 2017- 56) . 

 W tym samym okresie Posterunek Policji w Białej wszczął  56 postępowań 

przygotowawczych kryminalnych  i odnotował w sumie 56 przestępstw. 



 Nastąpił znaczny wzrost dynamiki wszczętych postępowań przygotowawczych 

(169,23%) jak również nastąpił wzrost dynamiki stwierdzonych przestępstw (157,63%), 

natomiast wykrywalność  wyniosła 87,10 %. 

  

           Pocieszający jest fakt, że w omawianym okresie nie odnotowano  przestępstw, 

w których sprawcą była osoba nieletnia. 

 

 Analizując poszczególne przestępstwa w zakresie miejsca i czasu ich popełnienia 

nie można jednoznacznie wytypować miejsc szczególnie zagrożonych na terenie Miasta 

i Gminy Biała. Stwierdzone i ujawnione przestępstwa występowały w różnych 

miejscach i o różnym czasie. Nie odnotowano działania zorganizowanych grup 

przestępczych działających na tutejszym terenie, jak też sprawców, którzy działaliby 

w określony i schematyczny sposób. 

                                                          

SKALA PRZESTĘPSTW WEDŁUG WYBRANYCH 

KATEGORII: 
 

 
Lp. 

 

Rodzaj przestępstwa 
 

2017 rok 

ilość 

przestępstw 

 

 
Wykrywalność 

 

2018 rok 

ilość 

przestępstw 

 

 
Wykrywalność 

1 Uszczerbek na zdrowiu 1 100% 4 100% 

2 Bójka lub pobicie 0 - 0 - 

3 Rozbój, kradzież rozbójnicza - - - - 

4 Rozbój z bronią - - - - 

5 Kradzież cudzej rzeczy 7 42,86% 10 40,00% 

7 Uszkodzenie cudzej rzeczy 2 50,00% 2 50% 

8 Przestępstwa narkotykowe -  3 100,00% 

9 Zgwałcenie 0 - 0 - 

10 Przeciwko f. publicznemu - - - - 

11 Przestępstwa gospodarcze 1 0 4 50,00% 

12 Kradzież z włamaniem 6 16,67% 11 84,62 

 

13 

Przestępstwa drogowe 14 100% 24 100% 

w tym prowadzenie pojazdu 

w stanie nietrzeźwym 

7 100% 11 100% 



14 Przestępstwa korupcyjne - - - - 

 

 

 

Powyższe postępowania prowadzili dwaj policjanci z zespołu operacyjno-

dochodzeniowego przy współpracy z dzielnicowymi i kierownikiem, którzy brali 

czynny udział w procesie wykrywczym. 

Funkcjonariusze z Posterunku Policji w Białej  odzyskali utracone mienie przez  

pokrzywdzonych w kwocie 18900  złotych  ( w roku 2017 – 49835 zł ) oraz 

zabezpieczyli u osób podejrzanych mienie na poczet kar w kwocie 11000 złotych        

(w roku 2019 – 9900 zł) . 

Funkcjonariusze Posterunku Policji w Białej w styczniu 2018r w wyniku 

intensywnej pracy operacyjnej , zlikwidowali 2 plantacje konopi indyjskiej innej niż 

włókniste w miejscowości Pogórze oraz Wysoka pow. strzelecki, gdzie w sumie 

zabezpieczono  blisko 2 kg suszu marihuany oraz specjalistyczny sprzęt do jej hodowli.   

 

         Na terenie Miasta i Gminy Biała w okresie od stycznia do grudnia w 2018 roku 

odnotowano 8 wypadków drogowych ( w 2017 roku 6 wypadków), nie odnotowano 

wypadku ze skutkiem śmiertelnym na drodze publicznej ( w 2017 roku 2 wypadki 

śmiertelne). 

 

        W okresie od stycznia do grudnia 2018r. tut. Posterunek Policji prowadził              

7 spraw poszukiwawczych za osobami, gdzie podstawą poszukiwań były nakazy 

doprowadzenia do Aresztu Śledczego lub Zakładu Karnego. 

 Analogicznie do tego okresu zatrzymano 12 osób poszukiwanych oraz 

prowadzono 3 sprawy poszukiwawcze za osobami zaginionymi. 

 

 

 

II. W ZAKRESIE ZWALCZANIA WYKROCZEŃ: 

 

 Na terenie działania Posterunku Policji w Białej w okresie od stycznia 2018r. do 

grudnia  2018r. ujawniono 233 wykroczenia. W przypadku 84 przeprowadzone zostały 



czynności wyjaśniające przez Zespół ds. Wykroczeń - KPP Prudnik,                               

w 140 przypadkach sprawców wykroczeń ukarano w drodze postępowania 

mandatowego, natomiast wobec 9 sprawców zastosowano pouczenia.   

                   

  

           

 Na terenie działania Posterunku Policji w Białej odnotowano                            

78 kolizji  drogowych, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego było ich 69. 

Główną przyczyna kolizji było: 

- nie udzielenie pierwszeństwa przejazdu 

- nadmierna prędkość 

- nieprawidłowe skręcanie 

- nieprawidłowe wyprzedzanie 

- wymijanie 

- inne     

Działania policjantów PP Biała nie miały wpływu na zaistniałe kolizje drogowe. 

 

 

III. W ZAKRESIE DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH 

  

  Wzorem lat ubiegłych policjanci Posterunku Policji w Białej w analizowanym 

okresie czasu prowadzili działania prewencyjne i profilaktyczne takie jak: „Bezpieczne 

Ferie”, „Dzień Wagarowicza” , „Bezpieczne Wakacje”, „Bezpieczna droga do 

Szkoły”, „Bezdomność”, ponadto brali  udział w działaniach skierowanych do 

uczestników ruchu drogowego „Alkohol i Narkotyki”, „Niechronieni Uczestnicy 

Ruchu Drogowego”, „ Prędkość” , „ Smog”. 

             

  Dzielnicowi przeprowadzili również spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach, 

których tematami były głównie zasady bezpiecznego poruszania się po drogach oraz 

unikanie sytuacji kryminogennych. 

        Dzielnicowi odbywali również spotkania z mieszkańcami oraz samorządem 

lokalnym. Spotkań tych odbyto 84 ( w 2017 odbyli 136 spotkań). Na tych spotkaniach 

przekazywane były informacje m.in. na temat zabezpieczenia mienia oraz o sposobach 



informowania Policji o ewentualnych zagrożeniach. Dzielnicowi na bieżąco odbywali 

spotkania z młodzieżą w szkołach i przedszkolach. 

W 2018r. sporządzono  8 skierowań do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, celem skierowania na leczenie osób uzależnionych od 

alkoholu .      

Tutejszy Posterunek realizuje czynności w zapobieganiu przestępstw przeciwko 

rodzinie, objęte programem „Niebieskiej Karty”, takim programem objętych było 18 

rodzin. 

Dyżurni KPP w Prudniku, WCPR w Opolu ( nr alarmowy 112) oraz 

funkcjonariusze Posterunku Policji w Białej odebrali  652  różnego rodzaju zgłoszeń 

min. interwencji, zdarzeń  do których doszło na terenie  działania Posterunku Policji w 

Białej. 

Ponadto dzielnicowi z Posterunku Policji w Białej obsłużyli 645 interwencji na 

terenie działania Posterunku Policji w Białej oraz KPP w Prudniku, gdzie pełnią  

również służbę w patrolu interwencyjnym. 

 Mieszkańcy dobrze ocenili pracę bialskich policjantów w zakresie utrzymywania 

ładu i porządku publicznego, jak też w zwalczaniu przestępstw oraz szybkiemu 

reagowaniu na wezwania mieszkańców. Według oceny mieszkańców, czują się oni 

bezpiecznie na terenie działania Posterunku Policji w Białej. 

 

 

IV.  INNE 

Z uwagi na brak zewnętrznych środków finansowych funkcjonariusze tut. 

Posterunku Policji nie wykonywali służb ponad normatywnych. 

 

 

 

Wyk 2 egz. J. K. 

1 egz. adresat 

2 egz. a.a 

 

 

 

 


