
 

Jarosław, dnia 01.07.2019 r. 

PLAN 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr RZ-RJA-0003-002W 

na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

 

       W  miejscowości Tywonia w rejonie „grzybka wiejskiego ” występuje zagrożenie związane  

z obecnością osób spożywających alkohol, dopuszcajacych się dewastacji mienia jak również 

wybryków chuligańskich. Jego umiejscowienie w bezpośrednim sąsiedztwie sklepu ma wpływ na 

zaistniały problem. Zjawisko to stanowi demoralizację  i zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa 

mieszkańców m. Tywonia. Zwiększa prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń 

np. niszczenie mienia, zakłócenia porządku publicznego i spokoju, zaśmiecanie, kradzieże, 

publiczne dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków. Zagrożenie to odczuwają ponadto osoby 

mieszkające w bezpośrednim sąsiedztwie oraz osoby przechodzące w tym rejonie. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

 

     Realizacja zadań mających doprowadzić do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, 

zaśmiecania, dopuszczania się nieobyczajnych wybryków w rejonie „ grzybka wiejskiego” 

w miejscowości Tywonia.  

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

 

1) Współpraca z partnerem – Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy 

Urzędzie Gminy w Pawłosiowie, która w ramach swoich zadań udzieli pomocy osobom 

nadużywającym alkoholu oraz pomoże w uzyskaniu informacji z zakresu walki z chorobą 

alkoholową, a także we współpracy z dzielnicowym rejonu dokonają kontroli sklepów  

z alkoholem pod kątem przestrzegania przepisów związanych  ze sprzedażą alkoholu.  

Przedmiotowa współpraca w okresie 01 lipiec 2019r. – 31 grudzień 2019r. 

 

2) Współpraca z samorządem terytorialnym (wójt, sołtys, radni). Przedmiotowa współpraca w 

okresie 01 lipiec 2019 r. –31 grudzień 2019 r. - stała wymiana informacji, stały kontakt telefoniczny 

z sołtysem oraz członkami rady gminnej. 

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

przez nie do realizacji zadań. 

 1) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy  

w Pawłosiowie- kontrole sklepów z alkoholami w rejonie zagrożenia udzielanie pomocy oraz 

informacji odnośnie walki z choroba alkoholową. 

2) Współpraca z samorządem terytorialnym(wójt, sołtys, radni). stały kontakt telefoniczny   

z sołtysem oraz członkami rady gminnej. 
 

 


