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P L A N 

 
działania priorytetowego  dla rejonu służbowego nr  RZ-RPZ-0002-002 W  

na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.   
 Wałęsające się psy na ternie miejscowości Grzęska. Zjawisko to stanowi zagrożenie dla osób 

 dorosłych, a przede wszystkim dla dzieci uczęszczających  do Szkoły Podstawowej w miejscowości 

 Grzęska, jak również w czasie ich  powrotu  do miejsca zamieszkania. Informacje o wskazanym 

 zagrożeniu pochodzą od mieszkańców miejscowości Grzęska. 
 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.  

   Ograniczenie zjawiska wałęsających się psów we wskazanym rejonie. 

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

 

1) Spotkania z uczniami Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzęska - propagowanie 

programu profilaktycznego ,, Ostrożnie Pies ’’. Realizacja w okresie  1 stycznia – 30 czerwca 

2019r.  

2) Współpraca z samorządem terytorialnym w zakresie organizacji zebrań wiejskich                    

ze społeczeństwem miejscowości Grzęska w celu przekazywania informacji na temat 

odpowiedzialności karnej i materialnej za nie zachowanie zwykłych lub nakazanych 

środków ostrożności przy trzymaniu psa.  Realizacja w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 

2019r. 

3) Współpraca z sołtysem miejscowości Grzęska w zakresie rozpropagowania 

informacji na temat zdiagnozowanego zagrożenia. Realizacja  w okresie 1 stycznia -             

30 czerwca 2019r. 

4) Wzmożona kontrola miejscowości Grzęska w trakcie pełnionej służby obchodowej celem 

ograniczenia zjawiska wałęsających się psów. Realizacja w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 

2019r. 

5) Współpraca z Urzędem Gminy w Przeworsku w przypadku ujawnienia bezpańskich psów 

Realizacja w okresie 1 stycznia – 30 czerwca 2019r.  

   

 

6) Zamieszczenie na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 

informacji na temat realizowanego planu priorytetowego dla rejonu RZ-RPZ-0002-002W               

na okres od 01.01.2019r. do 30.06.2019r., przedstawienie założeń wymienionego planu                    

i sposobu jego realizacji - termin styczeń 2019r. 
 

 

 
 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem 

planowanych przez nie do realizacji zadań.  

 

1) Sołtys miejscowości Grzęska pomoc przy informowaniu mieszkańców miejscowości 

Grzęska.  

2) Urząd Gminy Przeworsk zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom.    

3) Dyrektor Szkoły Podstawowej w miejscowości Grzęska pomoc przy organizacji 

pogadanek z dziećmi.  
  


