PLAN
działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 1
na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W trakcie spotka ze społeczeństwem, ustalono, że najbardziej narażonym miejscem w rejonie
służbowym w miejscowości Boguchwała jest rejon Rodzinnych Ogródków Działkowych „Bażant”
w Boguchwale. W miejscu tym w dniach wolnych od pracy w godzinach wieczorowo- nocnych
zbiera się młodzież, , spożywa alkohol, przez co dochodzi do zakłóceń porządku. Z informacji
uzyskanych przez policjantów KP Boguchwała wynika również, że przebywająca tam młodzież może
zażywać środki odurzające. Za godziny szczególnie narażone na takie sytuacje przyjąć można
16.00-00.00. Okoliczni mieszkańcy oczekują na podjęcie takich działań, które będą miały na celu
zlikwidowanie bądź w znacznym stopniu ograniczenie wcześniej opisanego zagrożenia.
(zwięzły opis głównego zagrożenia /problemu/ wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc/ 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.
Realizacja działań mających doprowadzić do zminimalizowania lub eliminacji wymienionych
zjawisk, których wymiernym efektem będzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa i spokoju
mieszkańców okolicznych bloków oraz domów jednorodzinnych.
(należy wskazać postawiony do osiągnięcia cel wraz ze sposobem oceny jego realizacji. Ocena może mieć charakter zamknięty: zrealizowano/nie zrealizowano, jakościowy lub ilościowy
np. spadek/wzrost określonej liczby, %)

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








zwiększenie ilości służb patrolowych i obchodowych w ww. rejonie (w trakcie trwania
planu priorytetowego tj. styczeń – czerwiec 2019 r)
zlecenie doraźnej kontroli w godzinach16.00-00.00 przez przekazanie zadań doraźnych dla
policjantów ZPI i RDKP Boguchwała.
W ramach służby obchodowej kontrola terenu Rodzinnych Ogródków Działkowych
„Bażant” czas realizacji styczeń-czerwiec 2019 r.
reagowanie na wszelkie zgłoszenia wykroczeń i przestępstw w wymienionym rejonie
zorganizowanie spotkań z członkami ROD „ Bażant” celem podjęcia działań
informacyjnych, które
będą miały na celu uświadamianie lokalnej społeczności
o zagrożeniach ;
współpraca z Gminna Komisją Rozwiązywania Problemów alkoholowych, która będzie
miała na celu uświadamianie lokalnych właścicieli sklepów na sprzedaż alkoholu nieletnim,
którzy mogą następnie przebywać w miejscu zagrożonym;

(należy wskazać główne zadania realizowane przez dzielnicowego i podmioty poza policyjne np. skierowanie wystąpienia, zorganizowanie 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.




Przedstawiciele zarządu Rodzinnych Ogródków Działkowych w zakresie organizacji spotkań
ze społecznością lokalną i przekazywania informacji dot. działań zawartych w niniejszym
Planie ;
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów alkoholowych w zakresie kontroli okolicznych
punktów sprzedaży alkoholu (sprzedaż alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym);
Straż Miejska w Boguchwale w zakresie nadzoru prewencyjnego oraz niezwłocznego
informowania KP Boguchwała o stwierdzonych wykroczeniach lub nieprawidłowościach;

(należy wskazać w przypadku gdy dla osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca z podmiotami poza policyjnymi)

