PLAN
działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2
na okres od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na terenie przyległym do sklepu spożywczego „Delikatesy Dwójka” w Niechobrzu 927B
oraz w ich bezpośrednim sąsiedztwie w godzinach od 6:00 do 21:00 występuje zagrożenie związane
ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol. Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla
spokoju i bezpieczeństwa osób tam przebywających (dzieci, dorośli). Zwiększa prawdopodobieństwo
popełnienia przestępstw i wykroczeń, m. in. zniszczenie mienia publicznego, zaśmiecanie, kradzieże
oraz może mieć negatywny wpływ na stopień bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zagrożenie to
odczuwają szczególnie osoby mieszkające w ich bezpośrednim sąsiedztwie. Na podstawie rozmów
z lokalną społecznością, jak i własnych spostrzeżeń wyznaczono to miejsce jako plan priorytetowy.
Okoliczni mieszkańcy oczekują na podjęcie takich działań które będą miały na celu zlikwidowanie
bądź w znacznym stopniu ograniczenie wcześniej opisanego zdarzenia.
(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 na celu doprowadzenie do zminimalizowania lub eliminacji
wymienionych zjawisk których wymiernym efektem będzie zwiększenie poczucia bezpieczeństwa
i spokoju mieszkańców okolicznych 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.






Zlecenie doraźnej kontroli w godzinach 6.00- 21.00 przez przekazania zadań doraźnych dla
policjantów z ZPI i RDKP Boguchwała. Czas realizacji wynikający z planu 1 styczeń do
30 czerwiec 2019 r.
W ramach służby obchodowej kontrola terenu sklepu, oraz kontrola wynikająca z przepisów
prawnych związanych z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.-. Czas realizacji 01 styczeń - 30 czerwca 2019r.
Współpraca z Sołtysem miejscowości Niechobrz w zakresie uniemożliwienia spożywania
alkoholu na terenie przyległym oraz kampanii informacji o konsekwencjach związanych
z niedostosowaniem się do zakazu, a także udostępnienia możliwości dystrybucji materiałów
profilaktycznych. Czas realizacji 15 styczeń-15 marca 2019.
Nawiązanie kontaktów roboczych z zarządem spółdzielni, oraz zatrudnionymi tam jako
sprzedawcy osobami, celem wyeliminowania problemu, oraz właściwego reagowania na
naruszenia porządku prawnego w obrębie sklepu, jak również rozważenia możliwości
instalacji sieci monitoringu oraz ogrodzenia sklepu, 15 styczeń do15 luty 2019 r.
Nawiązanie współpracy ze Strażą Miejską w Boguchwale kontrola wynikająca z przepisów
prawnych związanych z ustawą o przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Czas realizacji od
1 stycznia do 30 czerwca 2019.

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




Sołtys wsi Niechobrz – współpraca w zakresie dystrybucji materiałów informacyjnych, jak
również omówienia problemu w trakcie zebrań wiejskich.
Przedstawiciel samorządu terytorialnego radni miejscowości Niechobrz oraz Burmistrz Gminy
Boguchwała-Kampania informacyjna skierowana do mieszkańców miejscowości Niechobrz
Straż Miejska w Boguchwale doraźna kontrola wynikająca z przepisów prawnych związanych
z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

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

