Mielec dn. 01.08.2020 r.

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

1. Charakterystyka zdiagnozowania zagrożenia w rejonie służbowym:
W rejonie ul. Rynek w Mielcu dochodzi do spożywania alkoholu i żebrania od przechodniów
małych sum pieniędzy w godzinach od 10.00-14.00 oraz 18.00-20.00. Problem zgłaszali
dzielnicowemu mieszkańcy rejonu Starego Miasta. Informację były potwierdzone analizą rejestru
Rsow, SWD oraz Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa. W oczekiwaniu społecznym jest
doprowadzenie do ograniczenia tego zjawiska.
2. Zakładany cel do osiągnięcia:
Znacząco ograniczyć występowanie tego zjawiska.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań:
1)zainicjowanie działań przez dzielnicowego rejonu zmierzających do przeciwdziałania
występującym wykroczeniom i przestępstwom. W terminie do 01.08.2020 r. do 31.01.2021 r.
2)wystąpienie w terminie 02.08- 30.09.2020 r. o zadaniowanie policjantów Ogniwa PatrolowoInterwencyjnego KPP Mielec do kontroli w czasie służby wskazanego miejsca.
3)objęcie przez dzielnicowego szczególnym nadzorem wskazanego miejsca w terminie od
17.08.2020-31.01.2021 r.
4)wystąpienie z prośbą do Komendanta Straży Miejskiej w Mielcu o pomoc w realizacji działań
w terminie od 17.08.-30.08.2020 r.
5)pisemne powiadomienie przewodniczącego Rady Osiedla Kilińskiego o objęciu wskazanego
rejonu planem priorytetowym 17.08 -30.08.2020 r.
6)pisemne powiadomienie przewodniczącego Rady Osiedla Kościuszki o objęciu wskazanego
rejonu planem priorytetowym 17.08 -30.08.2020 r.
7)podjęcie współpracy z mieszkańcami rejonu Starego Miasta Mielca poprzez informowanie ich
o możliwości zgłaszania do dzielnicowego i na numer alarmowy KPP Mielec ujawnianych
wykroczeń, a także możliwości korzystania z internetowej aplikacji Krajowej Mapy Zagrożenia
Bezpieczeństwa przez cały okres działań priorytetowych.
8)skierowanie do placówek handlowo-usługowych w rejonie starego miasta wystąpień dot.
przestrzegania przepisów Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
w terminie 17.08 -30.09.2020 r.

4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem
planowanym przez nie do realizacji zadań:
1) Pion Prewencji – zwiększenie ilości patroli we wskazanym rejonie z uwagą na spożywanie
alkoholu w miejscu publicznym i inne wykroczenia porządkowe.
2) Straż Miejska – dodatkowe patrole we wskazanym rejonie z uwagą na spożywanie alkoholu
w
miejscu
publicznym
i
inne
wykroczenia
porządkowe.
3)Mieszkańcy kamienic na starym mieście – przekazywanie informacji do KPP w Mielcu w
przypadku ujawnienia osób popełniających powyższe wykroczenia.
4)Władze miasta – pomoc w rozpowszechnianiu informacji na temat podjętego zadania
priorytetowego.
5)Rzecznik Prasowy KPP Mielec - pomoc w rozpropagowaniu informacji na temat planu za
pośrednictwem środków masowego przekazu.

