Rymanów, dnia 25.01.2022r

PLAN
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr I - "Rymanów, Sieniawa, Łazy"
Zespół Dzielnicowych KP Rymanów
na okres od 01.02.2022 do 31.07.2022r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Miejscem zagrożonym jest teren Parku Dworskiego – im. Anny i Stanisława Potockich –
mieszczącego się w Rymanowie przy ul. Osiedle, gdzie w porze dziennej jak i wieczorowej
gromadzą
się
różne
grupy
osób,
które
wbrew
przepisom
Ustawy
o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi spożywają alkohol
w miejscu ustawowo zabronionym. Ponadto należy uwypuklić fakt, że osoby te dopuszczają
się popełniania szeregu wykroczeń społecznie uciążliwych, polegających na zakłócaniu
spokoju i porządku publicznego, zaśmiecaniu terenu przyległego, używaniu słów wulgarnych,
jak również powodowania zgorszenia w miejscu publicznym. Należy również zaznaczyć,
że opisane zachowania wpływają w sposób negatywny na osoby przebywające w parku.
Przedmiotowy stan rzeczy ustaliłem w trakcie konsultacji ze społeczeństwem,
indywidualnych uwag mieszkańców, oraz własnego rozpoznania rejonu służbowego.
2.Zakładany cel do osiągnięcia.
Po zrealizowaniu planu działania priorytetowego zakłada się, że w stopniu znacznym zostanie
odnotowany spadek liczby wykroczeń porządkowych w stosunku do poprzednich miesięcy
poprzedzających wprowadzenie przedmiotowego planu działania, co znacznie przyczyni się
do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy spokoju i porządku publicznego.
Pożądany rezultat przyniosą również rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami na temat
prawidłowego zachowania się w przypadku ujawniania bądź zaobserwowania czynów
karalnych.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
1) Systematyczna kontrola w trakcie codziennego obchodu przez dzielnicowego oddziaływanie prewencyjne, stosowanie odpowiednich postępowań wobec sprawców
przestępstw i wykroczeń przez cały okres obowiązywania;
2) Kontrole terenu Parku Dworskiego, pod kątem osób spożywających alkohol,
zaśmiecających i zakłócających spokój i porządek publiczny jak i powodujących zgorszenie
w miejscu publicznym – raz w miesiącu;
3) Przeprowadzenie pogadanek na spotkaniach z przedstawicielami Rady Gminy Rymanów
oraz Burmistrzem Rymanowa;

4) Wystąpienie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rymanowie o wzmożenie kontroli miejsca zagrożonego przez cały okres obowiązywania;
5) Sporządzenie Karty Zadań Doraźnych dla Komisariatu Policji w Rymanowie,
celem wzmożenia patroli w miejscu objętym planem działania priorytetowego.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem
planowych przez nie do realizacji zadań.
1) Komisariat Policji w Rymanowie –
dyslokacja
służb patrolowych
z poleceniem częstszych patroli w rejonie zagrożonym, informowanie mieszkańców
o podjętych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa;
2) Radni Gminy Rymanów oraz Burmistrz Rymanowa;
3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym.
1) Rozmowy z mieszkańcami Rymanowa, „korzystającymi” z Parku Dworskiego, jak również
informowanie ich o podjętych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa we wskazanym
rejonie;
2) Spotkania środowiskowe z przedstawicielami władz lokalnych mające na celu
rozpowszechnianie przedmiotowej problematyki wśród społeczności lokalnej.

asp. Grzegorz GRUSZKA

