
Sanok, dnia 31.01.2022 r. 

PLAN
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego 

RZ RSA 0001-002 M
na okres od 01.02.2022 r. do 31.07.2022 r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym:

Poprawa  stanu  bezpieczeństwa  w rejonie  pawilonu  handlowego  SDH przy  ul.  Kościuszki  21  w
Sanoku, poprzez dążenie do wyeliminowania niepożądanych zjawisk takich jak spożywanie napojów
alkoholowych w miejscu objętym zakazem, zakłócanie porządku publicznego, zaśmiecanie miejsca
dostępnego dla publiczności przez osoby, które tam się gromadzą. Zjawisko to stanowi demoralizację
i  zagrożenie  dla  osób  korzystających  z  budynku  użyteczności  publicznej.  Miejsce  to  zostało
wskazane przez mieszkańców. 

 (zwięzły opis głównego zagrożenia /problemu/ wraz ze wskazaniem miejsca /miejsc/ i czasu jego wystąpienia w rejonie oraz zidentyfikowanych przyczyn oraz skutków.
Należy wskazać główne zidentyfikowane zagrożenie, wymagające podjęcia długoterminowych czynności, wymagających oddziaływania długookresowego, wykraczające
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:

Ograniczenie zjawisk spożywania alkoholu oraz zaśmiecania i zakłócania porządku publicznego

 (należy wskazać postawiony cel wraz ze sposobem 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:

 Kontrola  wskazanego  rejonu  przez  Dzielnicowego  przez  cały  okres  trwania  działań.
Reagowanie na wykroczenia;

 Współpraca z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku w
celu  przeprowadzenia  kontroli  placówek  handlowych  oraz  przeprowadzenie  akcji
profilaktycznej dot. szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych od 01.02.2022 r.
do 31.07.2022 r.; 

 Współpraca z Strażą Miejską w Sanoku w celu zintensyfikowania przez nich działań w
obrębie  wskazanego  pawilonu  handlowego  pod  kątem  ujawniania  wykroczeń
porządkowych. Nawiązanie kontaktu do 20.03.2022 r.; 

 Współpraca  z  Wydziałem Prewencji  tut.  KPP.   Sporządzić  kartę  zadania  doraźnego  i
przekazać  ją  do  Referatu  Patrolowo-Interwencyjnego  celem  dokonywania  częstszych
kontroli ze zwróceniem uwagi na przedmiotowy problem.

 (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.
 Straż Miejska – zwiększenie częstotliwości patroli 
 MKRPA Sanok- kontrole oraz akcje profilaktyczne

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

5. Proponowany  sposób  przekazania  społeczności  rejonu  informacji  o  działaniu
priorytetowym.

 Przekazanie informacji  o  wprowadzeniu  działania  priorytetowego na stronie  lokalnego
portalu internetowego;

 Spotkania i rozmowy z mieszkańcami Dzielnicy „Śródmieście II” w ramach posiedzeń
Rady Dzielnicy oraz odwiedzin posesyjnych

 Przekazanie  informacji  o  planowanych  działaniach  przewodniczącemu  oraz  członkom
rady dzielnicy „Śródmieście II”. 

 Na stronie internetowej w zakładce „Twój Dzielnicowy”.

mł. asp. Mateusz Farbaniec
…………………………………………………………………………..

(Stopień,Imię,Nazwisko i podpis dzielnicowego)


