PLAN
działania priorytetowego dla rejonu służbowego
na okres od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.
1.

Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.

W rejonie ul. Staffa 4 w Mielcu na podwórzu „tzw. kwadracie” występuje zagrożenie związane
ze znaczną liczbą osób spożywających alkohol, zaśmiecających miejsce publiczne. Zjawisko to stanowi
demoralizację i zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa mieszkańców w tym rejonie. Ponadto zwiększa
prawdopodobieństwo popełnienia przestępstw i wykroczeń w tym niszczenie mienia, kradzieże.
Informacje pochodzą od mieszkańców z tego rejonu, systemów informatycznych Policji (RSOW, SWD,
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa).
2.

Zakładany cel do osiągnięcia.

Realizacja działań mających doprowadzić do ograniczenia zjawisk spożywania alkoholu, oraz zaśmiecania.
3.

Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów zadań.

- Współpraca z pionem prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mielcu w celu zwiększenia ilości partoli
ze szczególnym zwróceniem uwagi na zjawisko spożywania alkoholu i zaśmiecania miejsca publicznego od
01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.
- Wystąpienie z pismem do Pana Komendanta Straży Miejskiej w Mielcu o objęcie nadzorem wymienionego
miejsca po przez skierowanie dodatkowych patroli.
- Systematyczne obchody tego rejonu, kontrola przez dzielnicowego od.01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.
- Działania bez umundurowania służbowego w okresie letnim- termin do ustalenia w zależności od potrzeb.
- Bezwzględne reagowanie na wykroczenia porządkowe poprzez stosowanie postępowania mandatowego lub
kierowanie wniosków do sądu od.01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.
-Współpraca z mieszkańcami- Radą Osiedla - przekazywanie informacji o konieczności reagowania
w przypadku stwierdzenia przez nich łamania prawa w celu zwiększenia bezpieczeństwa
i powiadamiania w takich przypadkach Policji, dzwoniąc pod bezpłatny nr alarmowy 112. Czas realizacji
od 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.
4.

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

- Pion prewencji - zwiększenie partoli w miejscu zagrożonym.
- Samorząd terytorialny - wsparcie pionu prewencji poprzez skierowanie dodatkowych partoli Straży Miejskiej.
- Rada Osiedla, mieszkańcy - natychmiastowe przekazywanie informacji w przypadku stwierdzenia przez nich
łamania prawa i powiadamiania w takich przypadkach Policji dzwoniąc pod bezpłatny
nr alarmowy 112.

