
Pruchnik, dnia 01.07.2021 r. 

 

PLAN 

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr RZ – RJA – 0207 – 002 W 

na okres od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. 
 

I. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

 

    Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu RZ-RJA-0207-002 W, jak 

również zgłoszeń od mieszkańców miejscowości Kramarzówka oraz członków Zarządu Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Kramarzówce, zdiagnozowano zagrożenie występujące w obsługiwanym rejonie 

służbowym, tj. sklep spożywczy znajdujący się Domu Strażaka w Kramarzówce, nieopodal którego 

usytuowany jest plac zabaw dla dzieci. 

 Działania priorytetowe dotyczące terenu Domu Strażaka w Kramarzówce we wskazanym okresie 

będą ukierunkowane na problemy związane z gromadzeniem się osób spożywających alkohol, które 

ponadto zakłócają porządek publiczny i ciszę nocną oraz popełniają inne wykroczenia porządkowe np. 

zaśmiecają wskazany rejon, używają słów wulgarnych, jak również mogą wpływać demoralizująco na 

dzieci i młodzież. 

 Zjawisko to stanowi zagrożenie dla spokoju oraz bezpieczeństwa osób mieszkających 

w bezpośrednim sąsiedztwie Domu Strażaka a ponadto takie zachowania zwiększają 

prawdopodobieństwo popełniania innych przestępstw i wykroczeń np. niszczenia mienia, kradzieży, 

rozbojów, włamań, itp.  

 

II. Zakładany cel do osiągnięcia. 

 

  Ograniczenie i eliminowanie naruszeń porządku publicznego w najbliższym sąsiedztwie Domu 

Strażaka w Kramarzówce, tj. spożywania alkoholu, zaśmiecania, zakłócania porządku publicznego 

i wybryków chuligańskich, do których dochodzi w godzinach popołudniowych i wieczornych. 

 

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

 

1. Systematyczne kontrole wskazanego rejonu przez dzielnicowego w trakcie służby, represje wobec 

ujawnionych sprawców przestępstw i wykroczeń w związku z realizacją planu działań priorytetowych 

tj. w okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r. 

2. Nawiązanie współpracy z pozostałymi dzielnicowymi oraz funkcjonariuszami Ogniwa Prewencji KP 

w Pruchniku, w celu objęcia podanego rejonu zwiększonej kontroli przez patrole będące w służbie  

w związku z realizacją planu działań priorytetowych – przesłanie stosownego pisma do dnia 

16.07.2021r.; 

3. Nawiązanie współpracy z Zespołem Kryminalnym KP w Pruchniku, w celu objęcia podanego rejonu 

zwiększonej kontroli przez patrole operacyjne będące w służbie, w związku z realizacją planu działań 

priorytetowych –  przesłanie stosownego pisma do dnia 16.07.2021 r.; 

4. Opracowanie Karty Zadań Doraźnych dla funkcjonariuszy Ogniwa Prewencji oraz Zespołu 

Dzielnicowych - doraźnie w trakcie realizacji planu działań priorytetowych; 

5. Nawiązanie współpracy z sołtysem oraz radą sołecką oraz poinformowanie  

o realizacji planu działań priorytetowych –  przesłanie stosownego pisma do dnia 16.07.2021 r.; 

6. Skierowanie pisma do Urzędu Miejskiego w Pruchniku oraz Zarządu OSP w Kramarzówce,  



w celu poinformowania o wdrożeniu do realizacji planu działań priorytetowych –  przesłanie 

stosownego pisma do dnia 16.07.2021 r. 

IV. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem 

planowanych działań przy realizacji zadań. 

 

1.  Ogniwo Prewencji  KP w Pruchniku – zwiększenie częstotliwości przeprowadzanych kontroli  

w miejscu zagrożenia, podejmowanie interwencji wobec osób zakłócających porządek 

publiczny; 

2.  Zarząd OSP w Kramarzówce - współpraca w zakresie wymiany informacji  oraz 

poinformowania o wdrożonym do realizacji planie działań priorytetowych; 

3.  Urząd Miejski w Pruchniku - współpraca w zakresie wymiany informacji  oraz 

poinformowania o wdrożonym do realizacji planie działań priorytetowych; 

4.  Rada sołecka w Kramarzówce – współpraca w zakresie wymiany informacji  oraz 

poinformowania o wdrożonym do realizacji planie działań  priorytetowych. 


