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OCENA ZAGROŻENIA PRZESTĘPCZOŚCIĄ I WYNIKI PRACY 
WYKRYWCZEJ

Analiza  stanu  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie  powiatu 
bydgoskiego w 2008 r. wskazuje na wzrost ilości czynów stwierdzonych w porównaniu 
do  roku  poprzedniego.  W  analizowanym  okresie  odnotowano  2760  czynów 
stwierdzonych  przy  2599  w  roku  2007  i  wskaźnik  dynamiki  106,1%(161  czynów 
stwierdzonych  więcej).  Ilość  przestępstw  stwierdzonych  ogółem  w  2008  r.  w 
poszczególnych  jednostkach  i  komórkach  organizacyjnych  powiatu  bydgoskiego, 
przedstawia  poniższe  zestawienie.  W  minionym  roku  uzyskano  lepsze  wyniki  w 
zakresie wykrywalności przestępstw ogółem ( 65,6% - w 2008 r. ; 60,9% - 2007r.), oraz 
zwiększono  ten  wskaźnik  statystyczny  w  zakresie  przestępstw  kryminalnych 
(45,8%-2008 r. ; 39,9 %- 2007 r. wzrost o 6,1% ).

Wyniki jednostek powiatu bydgoskiego w 2008 r.

Jednostka

Postępowania 
wszczęte ogółem

Przestępstwa 
 stwierdzone ogółem

Wykrywalność
ogólna

Wykrywalność
kryminalna

2007 2008 WD 2007 2008 WD 2007 2008 2007 2008

KP Koronowo 615 541 88,0 652 652 100 65,7 71,5 46,8 54,9

PPPP Dobrcz 
208 262 126,0 210 230 109,5 51,4 48,7 24,0 24,5

PP Sicienko 269 328 121,9 249 309 124,1 53,5 55,3 41,8 37,4

KP Solec 
Kujawski     

426 374 87,8 465 481 103,4 79,1 80,3 55,2 64,7

PP Osielsko 289 248 85,8 359 287 79,9 54,9 64,4 37,7 40,7

PP Białe Błota 250 351 140,4 301 369 122,6 52,1 58,6 33,9 36,3

PP Nowa Wieś W 208 249 119,7 216 299 138,4 51,6 60,5 30,6 41,5

PP Dąbrowa 
Dąborowa     Chełmińska

162 138 85,2 147 133 90,5 53,7 69,2 27,7 51,2

Powiat ziemski 2428 2491 102,5 2599 2760 106,1 60,9 65,6 39,9 45,8
* WD – oznacza wskaźnik dynamiki- jest to iloraz odpowiadających sobie liczb w roku bieżącym i ubiegłym lub w innych okresach 
porównawczych- wyrażana w procentach.

Powyższe dane wskazują, że jednostkami, na terenie, których odnotowano w 
2008  r.  spadek  ilości  przestępstw  stwierdzonych  ogółem,  był  Posterunek  Policji  w 
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Osielsku (o 72 mniej) oraz Posterunek Policji w Dąbrowie Chełmińskiej (o 14 mniej).W 
KP Koronowo odnotowano taką samą ilość przestępstw stwierdzonych w porównaniu z 
rokiem poprzednim.

W 2008  roku  na  terenie  powiatu  ziemskiego  odnotowano  również  wzrost 
czynów  stwierdzonych  –  kryminalnych  o  52  czyny,  co  oznacza  wzrost  o  3,1% 
( 2007-1643 czyny stwierdzone przy 1695 w roku 2008).    

Poniższe tabela przedstawia ilość stwierdzonych przestępstw 
w podstawowych kategoriach przestępczości.

Jednostka

Kradzież     kradzież 
z włamaniem

Kradzież 
samochodu Bójka i pobicie

Przestępstwa 
rozbójnicze

Kierowanie pod 
wpływem alkoholu

2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

KP Koronowo 127 110 107 84 5 7 1 6 4 5 103 98

43 50 56 60 2 2 0 1 2 0 43 49

PP Sicienko 67 51 58 77 8 1 1 1 1 0 33 51

KP Solec 
Kujawski     74 67 23 27 7 7 3 17 4 5 183 126

PP Osielsko 66 60 90 37 9 6 1 2 1 0 44 74

PP Białe Błota 76 91 59 56 11 9 2 1 2 0 31 65

PP Nowa Wieś W 44 62 51 44 3 8 1 1 3 1 44 54

PP Dąbrowa 
Chełmińska 36 26 28 14 2 3 1 1 1 4 37 35

Powiat ziemski 533 517 472 399 47 43 10 30 12 15 518 552

Z powyższego zestawienia  wynika,  że  w 2008 roku popełniono na terenie 
powiatu bydgoskiego o 16 przestępstw mniej w kategorii kradzieży cudzej rzeczy, niż w 
analogicznym okresie  2007  r.  Stwierdzono  spadki  przestępstw  w kategorii  kradzież 
pojazdu  (o  4  przestępstwa  mniej),  kradzież  z  włamaniem  (  o  73  czynów  mniej). 
Odnotowano natomiast wzrost czynów stwierdzonych w przestępstwach rozbójniczych 
(o 3 czyny więcej) oraz w kategorii bójka i pobicie ( o 20 czynów więcej). Największy 
wzrost w tej kategorii przestępstw odnotowano na terenie Komisariatu Policji w Solcu 
Kujawskim (o 14 czynów stwierdzonych ), przy czym ustalono wszystkich sprawców.   

W  najważniejszych  kategoriach  przestępstw  kryminalnych  uzyskano 
wskaźniki  wykrywalności:  kradzież  cudzej  rzeczy  –  2008  rok  –  23,4%,  (2007rok- 
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27,9%);  przestępczości  samochodowej  –  2008  rok  –  28,3%,  (2007  rok  14,9%); 
przestępczości  rozbójniczej – 56,3% 2008 roku (62,5% 2007roku); bójka i  pobicia – 
2008 rok 96,7%, (2007 r. 100%), kradzieży z włamaniem – 20,7% 2008 rok (11,1% w 
2007 r.).

Policjanci z jednostek z poza miasta Bydgoszczy, uzyskali dobre wyniki w 
zakresie ujawniania i zwalczania przestępczości gospodarczej, gdzie stwierdzono w tej 
kategorii w 2008 roku 303 czynów (258 w 2007 roku , tj. o 17,4% więcej), uzyskując 
jednocześnie wyższą wykrywalność 94,7% (2007 rok – 93,8%).  

Poprawie  uległy  również  wyniki  z  zakresu  ujawniania  osób  kierujących 
pojazdami pod wpływem alkoholu. Policjanci z powiatu bydgoskiego zatrzymali o 6,5% 
więcej takich osób (2008 r. – 552 czynów stwierdzonych przy 518 czynach w 2007 
roku. 

W 2008 r. liczba nieletnich, którzy popełnili czyny karalne wyniosła 58  i była 
mniejsza w stosunku do ilości tych osób w 2006 roku o 17 (w 2007 r. ustalono 75 takich 
nieletnich). Popełnili oni w 2008 r. łącznie 84   czyny karalne przy 57 takich czynach w 
2007 roku.

W  minionym  roku  odnotowano  wzrost  o  161  przestępstw  stwierdzonych 
(Dane ogólne). Powodem zwiększenia liczby tych przestępstw może być większa liczba 
ujawnionych przestępstw gospodarczych, przestępstw rozbójniczych oraz  nietrzeźwych 
kierowców. Jak obrazują przedstawione  dane,  w 2008 r.  odnotowano mniejszą  ilość 
przestępstw  najbardziej  uciążliwych  dla  społeczeństwa  takich  jak  kradzieże  z 
włamaniem,  kradzieże  samochodu,  kradzieże  przy  jednoczesnym  utrzymaniu  lub 
zwiększeniu wskaźnika wykrywalności tych przestępstw.

OCENA PRACY PIONU PREWENCJI (dla powiatu)

Organizacja i wykonanie służby

Podobnie jak w 2007 r. ogólną organizacją służby w 2008 r. zajmowała się 
Sekcja Prewencji KMP w Bydgoszczy. Szczegółowe trasy do patrolowania i zadania do 
realizacji  przydzielali  odpowiedzialni  za  to  zagadnienie  policjanci  z  poszczególnych 
jednostek. Podstawą do kierowania policjantów w określone rejony i wyznaczania im 
określonych zadań była dokładna analiza zdarzeń kryminalnych oraz wykroczeń (przy 
wykorzystaniu danych z policyjnego systemu komputerowego), przede wszystkim pod 
względem kategorii, czasu i miejsca zdarzenia.
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Z  danych  zawartych  w  systemie  komputerowym  wynika,  że  w  2008  r., 
podobnie  jak  w  poprzednich  latach  najwięcej  zdarzeń  kryminalnych  zostało 
popełnionych w godzinach wieczorowo-nocnych tj. na II i III zmianie służby. Najwięcej 
przestępstw odnotowano w tym czasie na terenie KP Koronowo, KP Solec Kujawski i 
PP Białe Błota, a najmniej na terenie PP w Dąbrowie Chełmińskiej. 

Wykonanie  służby  obchodowej  przez  dzielnicowych  w  2008  roku  
(w  nawiasach  podano  ilość  służb  w  2007r)  na  terenie  powiatu  bydgoskiego,  na 
poszczególnych zmianach przedstawiało się następująco:

• I zmiana  –  1748,1 (1760,4),
• II zmiana  –  1496,7 (1397),
• III zmiana  –  609,5 (564,2),

Łącznie dzielnicowi w służbie obchodowej przepracowali 3854,4 służb. 

W  poszczególnych  jednostkach  organizacyjnych  powiatu  bydgoskiego 
zanotowano  utrzymanie  na  dobrym  poziomie  efektywności  służb  patrolowo  – 
interwencyjnych,  który  mierzony  jest  tzw.  wskaźnikiem  wykorzystania  policjantów 
ogniw patrolowo - interwencyjnych w służbie patrolowej oraz dzielnicowych w służbie 
obchodowej. Uzyskane wyniki przedstawiały się następująco (% wykorzystanie):

Jednostka Policjanci OPI Dzielnicowi
2008 2007 2008 2007

PP Osielsko 42,8 45,8 40,9 39,5
PP Białe Błota 43,6 51,4 38,6 36,4
PP Nowa Wieś Wlk. - - 31,5 36,0
PP Dąbrowa Chełm. 48,2 41,5 39,7 33,5
KP Koronowo 48,5 53 31,7 33,5
PP Dobrcz - 32,5 38,4 36,5
PP Sicienko 43,9 40,3 38,3 37,3
KP Solec Kujawski 54,5 50 48,8 45,1
Ogółem KMP 50,9 48,5 38,1 37,5

Wyniki służby prewencyjnej

Z danych  zawartych  w systemie  komputerowym „Topografia”  wynika,  że 
policjanci  pionu  prewencji  na  terenie  powiatu  bydgoskiego  zatrzymali  na  gorącym 
uczynku 512 sprawców przestępstw tj. o 18 mniej niż w 2007 r. Dane w tym zakresie, w 
poszczególnych jednostkach przedstawia kolejna tabela:
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            Ilość zatrzymań

Jednostka
2008 2007 Różnica w %

KP Koronowo 125 137 -9
PP Dobrcz 17 21 -19
PP Sicienko 54 22 145
KP Solec Kujawski 160 257 -38
PP Osielsko 57 30 90
PP Białe Błota 45 7 543
PP Nowa Wieś Wlk. 17 20 -15
PP Dąbrowa Chełm. 25 34 -26
RAZEM 512 530 -3

W  ramach  stosowania  represji  i  oddziaływania  na  sprawców  wykroczeń 
policjanci  z  terenu  powiatu  bydgoskiego  nałożyli  nw.  ilość  mandatów  karnych 
kredytowanych i skierowali wniosków o ukaranie:

Jednostka
Wnioski do Sądu 

Grodzkiego
Nałożone MKK

(Ilość/kwota)
2008 2007 2008 2007

PP Osielsko 33 54 142/19990 98/17690
PP Białe Błota 40 52 286/43290 81/13600
PP Nowa Wieś 26 24 102/20670 139/22690
PP Dąbrowa Ch. 25 39 218/27150 44/9800
KP Koronowo 249 320 991/125400 146/17310
PP Dobrcz 69 87 224/30120 106/16400
PP Sicienko 48 66 198/26920 36/5400
KP Solec Kuj. 71 229 1515/220555 1110/161590
Ogółem (powiat) 537 871 3676/514095 1760/264480

Odnotowano  w  2008  roku  spadek  ilości  wniosków  skierowanych  do  Sądu 
Grodzkiego (mniej  o 334 wniosków), natomiast  wzrosła ilość nałożonych mandatów 
karnych o 1916, tj. o 47%. 

Prewencja kryminalna ( działalność profilaktyczna) 

Zadania  w zakresie  profilaktyki  realizowane  są  przez  KMP w Bydgoszczy  w 
ramach  Programu  Prewencyjno-Profilaktycznego  „Bezpieczna Szkoła”. Celem 
programu „Bezpieczna szkoła” jest prowadzenia skutecznych działań na rzecz poprawy 
stanu  bezpieczeństwa  w  bydgoskich  placówkach  oświatowych.  Drugim  programem 
profilaktycznych  realizowanym przez  KMP w  Bydgoszczy  jest  program  „  Z  nami 
bezpieczniej”, który skierowany jest do dorosłej części społeczeństwa.
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W ramach  programu „Bezpieczna  Szkoła” podejmowane są  przede wszystkim 
nw. podprogramy ( akcje ):

*„  Niebieskie  Tygodnie”  –  spotkania  z  dziećmi  i  młodzieżą  w  czasie  których 
prowadzone są zajęcia profilaktyczne dostosowane do poszczególnych grup wiekowych 
( w roku  2008r. zrealizowano na terenie powiatu  7 „ Niebieskich tygodni”);

* „ Niebieskie skrzynki” –  12  „ Niebieskich skrzynek” na terenie szkół, do których 
młodzież,  po  spotkaniach  informujących  o  idei  przedsięwzięcia  może  anonimowo 
wrzucać  informacje  wykorzystywane  głównie  przez  szkolnych  pedagogów  

* „Patrole Przyszkolne” – ogółem w roku 2008 wykonano 76 patroli przyszkolnych, w 
czasie, których wylegitymowano  7 nieletnich;

*„Czerwona  Kartka”  –  rodzaj  powiadomienia  rodziców  i  pedagogów  szkolnych  o 
legitymowaniu nieletnich w takim czasie i miejscach, w którym nieletni – jak wynika z 
rozpoznania  powinni  przebywać  w szkołach  (  w  analizowanym okresie  wysłano 11 
takich powiadomień);

*„Stop  agresji”  -  akcja  mająca  na  celu  ograniczenie  wszelkich  przejawów agresji  i 
przemocy  w  środowisku  nieletnich,  w  czasie,  której  przeprowadzone  są  pogadanki, 
prelekcje, przedstawienia, spotkania z rodzicami oraz konkursy plastyczne i literackie.

W  ramach  wyżej  wymienionych  podprogramów  policjanci  wraz  ze 
strażnikami miejskimi realizowali m.in. nstp. tematy; „ Bezpieczeństwo dziecka”:

 „Bezpieczna droga do szkoły”-  w program ten włączył się Wojewódzki Ośrodek Ruchu 
Drogowego w Bydgoszczy, który ufundował 1814 kamizelek odblaskowych dla dzieci 
klas  I  –  III  Szkół  Podstawowych  w  powiecie.  Kamizelki  zostały  rozdane  podczas 
pogadanek na temat bezpieczeństwa poruszania się po drodze

 ,  „Bezpieczne wakacje” -  w ramach tych spotkań omawiano bezpieczne zachowania 
podczas  letniego  wypoczynku  między  innymi  nad  wodą,  podczas  spotkania  z 
agresywnym psem. W 2008r. przed wakacjami oraz w trakcie wakacji odbyło się  20 
takich spotkań z dziećmi i młodzieżą,

 „Rysopis” ,
 “Rowerem bezpieczniej do celu” - w ramach tej akcji Starostwo Powiatowe ufundowało 

394 książeczki  “Rowerem bezpieczniej” autorstwa Jana Frątczaka, Marka Rona oraz 
opaski odblaskowe, które podczas zajęć profilaktycznych zostały rozdane  dzieciom klas 
IV.

 “Bezpieczna  rodzina  na  drodze”  -  podczas  spotkań  zostały  zaprezentowane  filmy 
profilaktyczne z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, omówione zostały zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach oraz przyczyny i skutki zdarzeń drogowych na 
terenie naszego województwa. W zajęciach tych uczestniczyło 65 osób. 

7



Natomiast w ramach programu „ Z nami bezpieczniej” podejmowane są przede 
wszystkim nw. akcje: 

* „Oznakuj rower – poznaj swojego dzielnicowego” – akcja przeprowadzana w okresie 
wzmożonych  kradzieży  rowerów  tj.  od  kwietnia  do  października,  we  wszystkich 
jednostkach  organizacyjnych  policji,  podczas  której  do  końca  2008  r.  oznakowana 
ponad  310 rowerów, a przy okazji mieszkańcy mieli możliwość poznani dzielnicowych 
odpowiedzialnych za poszczególne rejony służbowe;
 
*„STOP 24” – jego istotą jest oznakowanie pojazdów, których właściciele deklarują , iż 
z reguły nie jeżdżą tymi pojazdami w godzinach nocnych, tj. miedzy godziną 23:00 a 
5:00. Pojazd taki, jest oznakowany w sposób umożliwiający identyfikację przez Policję, 
a  znajdujący się w tym czasie  w ruchu musi  wzbudzać podejrzenie,  że mógł  zostać 
skradziony.  Fakt  ten  obliguje  policjanta  do  zatrzymania  pojazdu  do  kontroli  i 
sprawdzenia  tożsamości  kierującego  i  dokładnego  skontrolowania  pojazdu.  Fakt 
uczestnictwa w tej akcji polega na złożeniu deklaracji uczestnictwa przez właściciela 
pojazdu,  po  czym otrzymuje  on  hologram z  symboliką  programu,  który  nakleja  na 
przedniej i tylnej szybie wewnątrz pojazdu. Do końca 2008 r. do akcji przystąpiło 180 
kierowców;
 
*„Bezpieczny ogród” – akcja na rzecz poprawy zabezpieczenia terenów działkowych w 
ramach,  której  dzielnicowi  w  2008  roku  przeprowadzili  łączenie  12  spotkań  z 
przedstawicielami POD i przeprowadzili 74 kontrole stanu zabezpieczenia ogródków.

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

Stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym

W  2008  roku  na  terenie  powiatu  bydgoskiego  doszło  do  8549  zdarzeń 
drogowych  –  spadek  w stosunku  do 2007 roku o  4,4%.  Sytuacja  w podstawowych 
parametrach zdarzeń kształtowała się następująco:

- wypadki drogowe -  508  ( spadek o  22,7%  - 657 w 2007 roku)
- kolizje drogowe    -  8041( spadek o 1,8%    - 8188 w 2007 roku)
- ofiary śmiertelne   -  56   ( spadek o 25,4%  -  75 w 2007 roku)
- osoby ranne           -  668 ( spadek o 19,2%  -  826 w 2007 roku)

Liczba kolizji  drogowych podobnie jak w latach 2006 i  2007 pozostaje na 
poziomie około 8 tyś rocznie na terenie KMP w Bydgoszczy. Pomimo wciąż rosnącej 
ilości  pojazdów  poruszających  się  po  drogach  (z  186.401  pojazdów  w  2007  r  do 
190.722 w 2008 roku)  we wszystkich kategoriach zdarzeń w 2008 roku zanotowano 
spadki. Największy w ilości śmiertelnych ofiar wypadków o 25,4% %.
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Zanotowane spadki  są  efektem podejmowanych działań  przez policjantów,  w 
tym przede wszystkich akcji polegających w szczególności na wzmożonych kontrolach 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego przez jego uczestników.

Sytuację  w  podstawowych  parametrach  na  terenie  powiatu  bydgoskiego  pokazuje 
poniższa tabela:

l.p. Wypadki Kolizje Zabici Ranni
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008

1 Miasto
Bydgoszcz

439 332 6749 6482 26 25 534 417

2 Starost.
Powiat.

218 176 1439 1559 49 31 292 251

3 Razem
Powiat

657 508 8188 8041 75 56 826 668

Na  terenie  powiatu  bydgoskiego  do  wypadków  drogowych  w  2008  roku 
najczęściej dochodziło z winy kierującego 337  ( 66,3 % ogółu wypadków) oraz z winy 
pieszych  57  (  10,4  %).   Najczęstszymi  przyczynami  zdarzeń  drogowych  pozostaje 
nadal:  nieudzielenie  pierwszeństwa  innemu  pojazdowi  124  (  33,7%),  nieudzielenie 
pierwszeństwa  pieszemu 65 (  19,2)  oraz  nie  dostosowanie  prędkości  do warunków 
drogowych 55 ( 16,3%). 
 

W 2008 roku policjanci powiatu bydgoskiego zatrzymali  552 osób które 
kierowały  pojazdem  w  stanie  nietrzeźwości  przy  518  osobach,  które  popełniły 
przestępstwo z art. 178A kk w 2007 roku.

W  2008  roku  policjanci  Sekcji  Patrolowej  i  Ruchu  Drogowego  KMP  w 
Bydgoszczy w ramach tzw. represji ogólnej nałożyli 23077 mandatów karnych ( 17828 
w 2007 roku) na ogólną kwotę 4.602.128 zł ( 2.685.430 zł w 2007 roku), skierowali 
2270 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego ( 1100 w 2007 roku), zatrzymali 288 
nietrzeźwych kierujących ( przy 321 sprawcach w 2007 roku). 

Ponadto  funkcjonariusze  ruchu  drogowego  uczestniczyli  w  szeregu  różnego 
rodzaju akcji:  „  Prędkość,  alkohol – zero tolerancji  dla osób naruszających przepisy 
ruchu drogowego” – 16, „ Bezpieczna droga”, - 20, „ Niechroniony uczestnik RD” – 4, 
„  Prędkość”  –  4,  „Truck”  –  3,  „Bus”  –  3,  „  Alkohol,  narkotyki”  –  3,  „Pasy”-  7, 
Bezpieczny weekend” – 6, „Druid” , „Ferie”, „Wakacje”, ‘Bezpieczna droga do szkoły”, 
„Znicz”.
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W  2008  roku  znacznie  zwiększono  ilość  wykonanych  patroli  z  pojazdami 
wyposażonymi w videorejestratory. 

Policjanci  Sekcji  Patrolowej i  Ruchu Drogowego KMP w Bydgoszczy podjęli 
także  szereg  działań  o  charakterze  profilaktycznym  np.;  spotkania  w  szkołach  i 
przedszkolach – 170, spotkania w środowiskach kierowców i innych – 20, egzaminy na 
kartę rowerową – 9, wygłoszono 17 komunikatów dla środków masowego przekazu.

W ciągu roku policjanci i pracownicy cywilni dokonali trzykrotnej lustracji dróg 
na  terenie  miasta  Bydgoszczy  i  powiatu  bydgoskiego,  przekazując  zarządcom  dróg 
stwierdzone nieprawidłowości.

Na  bieżąco  opiniowano  także  wnioski  dotyczące  zmian  organizacji  ruchu  na 
terenie powiatu w  związku z robotami drogowymi w obrębie pasa drogowego. 

SYTUACJA KADROWA I ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE

Na koniec 2008 roku w jednostkach i komórkach organizacyjnych na terenie 
powiatu bydgoskiego było łącznie 132 etatów policyjnych, w tym 8 wakatów. 

 W  2008  roku  w  jednym  przypadku  naruszono  dyscyplinę  służbową. 
Funkcjonariusz został uznany i wymierzono wobec niego karę dyscyplinarną.

W minionym roku jednostkach policji i komórkach organizacyjnych , powiatu 
bydgoskiego  przeprowadzono  prace  remontowe  między  innymi  pomieszczenia 
dyżurnego  w  KP  Koronowo  a  także  pomieszczenia  służbowe  w  PP  Dąbrowie 
Chełmińskiej.  Przede  wszystkim  w dniu  01.  lipca  2008  roku  zakończono  prace  w 
nowym budynku Posterunku Policji w Białych Błotach, gdzie pełnić będzie służbę   19 
policjantów. 

W  2008  roku  wycofano  eksploatacji  (stanu  KMP  w  Bydgoszczy),   17 
pojazdów, 1 motocykl a w ich miejsce KMP w Bydgoszczy otrzymała 16 pojazdów ( w 
tym 9 fabrycznie nowych, 7 pojazdów używanych. 

Do  jednostek  z  terenu  powiatu  bydgoskiego  pozyskanych  3  samochody 
sponsorowane w 50% przez gminy: 

* PP Nowa Wieś Wielka, - samochód terenowy Nissan Pathfander
* PP Sicienko samochód osobowy Kia Ceed - 30000zł, 
• PP Dąbrowa Chełmińska  samochód osobowy Kia Ceed- 37000zł.
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W  minionym  roku  władze  powiatu  i  poszczególnych  gmin,  przekazały 
również  pieniądze  na  dodatkowe służby  dla  policjantów :Urząd  Miasta  i  Gminy  w 
Solcu Kujawski – 18000 zł;Gmina Dobrcz – 9960 zł;Gmina Nowa Wieś Wielka – 7000 
zł; Starostwo Powiatowe – 6000 zł;Gmina Sicienko- 6000 zł;
Urząd Miasta i Gminy w Koronowie – 3480 zł;

Przekazano również subwencje na inne cele w postaci darowizn: Gmina Białe 
Błota zakup 2 zestawów komputerowych (7000zł);Urząd Miasta i Gminy w Koronowie 
zakup paliwa dla KP Koronowo (2000 zł) oraz dla Ogniwa Wodnego na terenie Zalewu 
Koronowskiego  (2000  zł);Gmina  Nowa  Wieś  Wielka  zakup:   zestaw  komputerowy 
(560zł), aparat cyfrowy (460zł), drukarka laserowa (371 zł).

PODSUMOWANIE

Na podstawie  przedstawionych powyżej  danych można  przyjąć,  iż   policjanci 
powiatu bydgoskiego uzyskali dobre wyniki w zakresie zwalczania przestępczości na 
terenie powiatu bydgoskiego.  Zwiększona ogólna ilość przestępstw stwierdzonych w 
szczególności  związana  była  z  osiągnięciem  wyższego  wskaźnika  wykrywalności 
ogólnej i kryminalnej, a także poprawa ujawnialności przestępstw gospodarczych oraz 
nietrzeźwych kierowców. 

Należy również zaznaczyć, istotny wkład władz powiatu i poszczególnych gmin 
w  pomoc  przy  realizacji  zadań  ustawowych  nałożonych  na  policję.  Przekazywanie 
środków  finansowych  chociażby  na  dodatkowe  patrole  piesze  przyniosło  wymierne 
efekty. 

W 2008 roku na terenie powiatu ograniczono również liczbę zdarzeń drogowych z 
podstawowych kategorii tj.  wypadków i kolizji,  oraz ograniczoną w istotnym stopniu, 
ilość ofiar śmiertelnych.
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