Krosno, dnia 30.07.2021 roku

PLAN
działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I
Zespołu Dzielnicowych Komisariatu Policji w Dukli
( Dukla, Nadole, Teodorówka, Głojsce )
na okres od 01.08.2021r. do 31.01.2022r.
1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na podstawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr I,
informacji uzyskanych od społeczności lokalnej w trakcie obchodowej służby dzielnicowego
oraz analizy zdarzeń drogowych w SEWIK, zdiagnozowano główne zagrożenie występujące
w miejscowościach Dukla, Teodorówka oraz Głojsce. Działania priorytetowe w rejonie
służbowym nr I w podanym okresie czasu będą ukierunkowane na problemy związane
z zagrożeniem dotyczącym niestosowania się właścicieli psów oraz zwierząt hodowlanych
do zachowania zwykłych lub nakazowych środków ostrożności przy ich trzymaniu, w wyniku
czego powodują zagrożenie w miejscach publicznych.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
Eliminacja wymienionych czynów karalnych. Kontrola stanu porządku i bezpieczeństwa
na wskazanym terenie. Ujawnianie przypadków bezpańskich zwierząt. Budowanie wśród
mieszkańców świadomości społecznej o właściwej reakcji na występowanie wykroczeń
porządkowych. Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego odnotowany
zostanie spadek wykroczeń dotyczących wyżej wymienionych przypadków.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych
etapów/zadań.
1. Regularne kontrole wskazanego rejonu zagrożonego przez dzielnicowego,
oddziaływanie prewencyjne, represyjne wobec sprawców przestępstw i wykroczeń
przez cały okres funkcjonowania planu działania priorytetowego,
2. Współpraca z pionem prewencji KP Dukla w celu zwiększenia ilości patroli
we wskazanym rejonie, ze zwróceniem uwagi na wałęsające się psy i zwierzęta
(od: 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022r. )
3. Współpraca z mieszkańcami pobliskich bloków mieszkalnych – zachęcanie ich do
natychmiastowego informowania Policji w przypadku ujawnienia nieprawidłowości.
4. Współpraca z władzami miasta w kierunku rozpowszechnienia informacji na temat
podjętego zadania priorytetowego (od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022r.)
5. Współpraca z sołtysami wsi na temat występującego zagrożenia ( 1 sierpnia 2021r.
do 31 stycznia 2022r. )
6. współpraca z pracownikiem Gminy Dukla odpowiedzialnym w zakresie bezpańskich
zwierząt (przekazanie pisemnej informacji o powstałym zagrożeniu do 20.08.2021r.)

7. Systematyczne kontrolowanie czynionych starań, oraz stały kontakt z podmiotami
współpracującymi.
8. Sporządzenie karty zadania doraźnego w okresie objętym planem priorytetowym.
4. Podmioty
współpracujące
w
realizacji
działania
wraz ze wskazaniem planowych przez nie do realizacji zadań.

priorytetowego,

- Sołtysi miejscowości;
- Pracownik Gminy Dukla odpowiedzialny w zakresie bezpańskich zwierząt;
- Zespół Prewencji KP w Dukli.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym.
Informacja o przyjętym przez dzielnicowego planie działania priorytetowego zostanie
przekazana społeczeństwu za pośrednictwem strony internetowej KMP w Krośnie
oraz lokalnych mediów. Ponadto zostanie przekazana mieszkańcom podczas codziennych
spotkań ze społeczeństwem i samorządem lokalnym w trakcie wykonywania obchodu
i kontroli podległego rejonu służbowego.

