
 

 

„ZATWIERDZAM"                                                                    Frysztak dnia 1.01.2021 rok 

 

 

L.dz  ...................................  
 

 

PLAN 

                         działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I 

                 za okres od 1.01.2021 roku do 30.06.2021 roku 
 

 

1.  Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 
 

     Mając na uwadze informacje przekazane przez mieszkańców Frysztaka oraz 
analizę stanu bezpieczeństwa miejscem objętym zagrożeniem jest rejon placu 
targowego tzw. „Koloseum”  we Frysztaku na ul. Rzeszowskiej  gdzie gromadzą się 
osoby spożywające alkohol oraz młodzież i dochodzi do wykroczeń związanych  
z zakłóceniem spokoju i porządku publicznego.  

(zwięzły opis głównego zagrożenia problemu wraz ze wskazaniem miejsca i czasu jego występowania w rejonie oraz 

zidentyfikowanych przyczyn oraz skutków. Należy wskazać główne zidentyfikowane zagrożenie, wymagające podjęcia 

długoterminowych czynności, wymagający oddziaływania długookresowego, wykraczającego poza zakres rutynowych 

czynności, wraz ze źródłami informacji stanowiącymi podstawę diagnozy, ze szczególnym uwzględnieniem oczekiwań 

społecznych. W razie potrzeby dopuszcza się wskazanie więcej niż jednego zagrożenia, dzielnicowy jednak musi mieć 

możliwość ich równoległej realizacji na właściwym poziomie) 

 

2.  Zakładany cel do osiągnięcia. 

    Ograniczenie występowania wyżej wymienionych zjawisk.  

(należy wskazać postawiony do osiągnięcia cel wraz ze sposobem oceny realizacji. Ocena może mieć 

charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy np. spadek/wzrost określonej liczby %) 

3.  Proponowane działania wraz z terminami poszczególnych etapów/zadań.  

1) Kontrolowanie przestrzegania przepisów związanych z zakłóceniem spokoju  

i porządku publicznego oraz spożywaniem alkoholu w miejscu zabronionym, 

styczeń- czerwiec 2021. 

2) Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie porządku  

i bezpieczeństwa publicznego w rejonie działania tj. zwiększenie liczby służb 

obchodowych i patrolowych, styczeń- czerwiec 2021. 

3) Według przeprowadzonego rozpoznania obejmowanie szczególnymi działaniami 

prewencyjnymi osób mogących stanowić zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa 

publicznego, których zachowanie może powodować demoralizację małoletnich, 

styczeń- czerwiec 2021. 

4) Utrzymywanie kontaktów z osobami, które w środowisku lokalnym mają wpływ 

na jego funkcjonowanie i za pośrednictwem, których można rozwijać działalność 

zapobiegawczą, styczeń- czerwiec 2021. 

5) Współpraca z kadrą pedagogiczną Zespołu Szkół we Frysztaku i Specjalnego 

Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Frysztaku, styczeń- czerwiec 2021. 

6) Przeprowadzanie „pogadanek” z dziećmi i młodzieżą szkolną na temat 

przepisów z UWTPA, kwiecień-maj 2021. 



7)  Przesyłanie materiałów dotyczących popełniania czynów karalnych przez osoby 

nieletnie do Sądu Rejonowego w Strzyżowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

styczeń- czerwiec 2021. 

8) Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w celu kontroli wymienionego terenu, luty-marzec 2021. 

 (należy wskazać główne zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty pozapolicyjne np. 

skierowanie wystąpienia, zorganizowane spotkania/ kampanii informacyjnej itp. Bezwzględne reagowanie 

na określone zachowania np. wykroczenia). 

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze 

      wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań . 

1) Dyrektor Zespołu Szkół we Frysztaku- współpraca w zakresie prewencji 

2) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Frysztaku- 

współpraca w zakresie prewencji 

3) Radni Gminy Frysztak oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego- 

współpraca w zakresie prewencji i rozpowszechnienia informacji o planie  

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- pomoc  

w pozyskaniu materiałów profilaktycznych dla młodzieży 

5) Sąd Rejonowy w Strzyżowie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich- współpraca  

w przypadku ujawnienia wykroczeń popełnianych przez nieletnich  

6) Urząd Gminy we Frysztaku- rozpropagowanie założeń planu 

(należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest 

współpraca z podmiotami pozapolicyjnymi) 

 

5.  Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu 

priorytetowym  

W trakcie służby obchodowej informowanie społeczności lokalnej  

o występujących zagrożeniach, umieszczanie informacji na tablicy Urzędu Gminy 

 we Frysztaku oraz na stronie internetowej KPP Strzyżów.  

 

(np. informowanie podczas realizacji zadań, podczas spotkań, zamieszczenie na stronie 

internetowej, prasie lokalnej itp.)  

 

 

                                                                                       mł. asp. Paulina Zielińska 

          (stopień imię i nazwisko dzielnicowego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Ocena realizacji działania priorytetowego 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………..…………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
(należy wskazać stopień osiągnięcia zakładanego celu, ewentualne trudności w jego osiągnięciu, 

poziom zaangażowania podmiotów zewnętrznych, społeczności lokalnych oraz poszczególnych 

komórek organizacyjnych Policji jeśli uczestniczyły w realizacji działania, przyczyny nieosiągnięcia 

zakładanego celu) 

 

…………………………………                                  ………………………………… 

    (miejscowość i data)                                                          (stopień imię, nazwisko i podpis dzielnicowego  

 

Zapoznałem się: 

 

……………………….                                                   …… ……………………………… 

 
(miejscowość i data)        (miejscowość i data) 

 

……………………….          …….………………………………. 

(pieczęć i podpis  (pieczęć i podpis przełożonego   

kierownika dzielnicowych)                                                                   kierownika dzielnicowych w przypadku              

                                                                                                               gdy cel nie został osiągnięty) 

 



 

 



 


