
    Wiązownica, dnia 01.07.2019 r. 

PLAN 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr RZ  RJA – 0308 – 002W 

na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r. 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

          Na terenie placu rekreacyjnego  i znajdującej się tam altanki (grzybka) w Szówsku na ul. 

Sportowa za Ośrodkiem Zdrowia występuje zagrożenie związane z zakłóceniem ciszy nocnej, 

spożywaniem alkoholu w miejscu publicznym oraz zaśmiecaniem i dewastacją miejsca 

publicznego oraz wybrykami chuligańskimi przez grupującą się tam młodzież w godzinach 

popołudniowych i wieczornych. Zjawisko to stanowi demoralizację i zagrożenie dla spokoju  

i bezpieczeństwa osób zamieszkujących i poruszających się w tym rejonie oraz zwiększa 

prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń np. niszczenie mienia, zaśmiecanie, 

kradzieże, publiczne dopuszczanie się nieobyczajnych wybryków oraz może mieć negatywny 

wpływ na stopień bezpieczeństwa w ruchu drogowym.  

2. Zakładany cel do osiągnięcia. 

 

          Realizacja zadań mających doprowadzić do ograniczenia zjawiska spożywania alkoholu, 

zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania, dewastacji mienia i wszelakich wybryków chuligańskich  

w rejonie placu rekreacyjnego  i znajdującej się tam altanki (grzybka) w Szówsku ul. Sportowa za 

Ośrodkiem Zdrowia.  

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

 

1.  Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami wymienionego rejonu przez dzielnicowego celem 

uzyskania informacji na temat osób dopuszczających się wykroczeń w tym rejonie a także 

patrole służb prewencyjnych oraz bezwzględne reagowanie na określone wykroczenie. 

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

 

2.  Współpraca z partnerem – Gminną Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Wiązownicy, która w ramach sowich zadań udzieli pomocy osobom nadużywającym 

alkoholu oraz pomoże w uzyskaniu informacji z zakresu walki  z chorobą alkoholową. 

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

 

3. Współpraca z Radnymi oraz Sołtysem miejscowości Szówsko, którzy w ramach swoich zadań 

i spotkań ze mieszkańcami miejscowości przekażą informację odnośnie realizowanego 

zadania priorytetowego przez dzielnicowego. Przedmiotowa współpraca w okresie lipiec 2019 

r. – grudzień 2019 r. 

 

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem planowanych 
przez nie do realizacji zadań. 

 1.  Policjanci z Posterunku Policji w Wiązownicy. 

 2.  Pracownicy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wiązownicy. 

 3. Radni oraz Sołtys miejscowości Szówsko. 

 


