Rymanów, dnia 25.01.2022r.

PLAN
Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr IV- "Klimkówka, Królik Polski,
Bałucianka, Rudawka Rymanowska, Puławy, Wisłoczek, Tarnawka, Zawoje."
Zespół Dzielnicowych KP Rymanów
na okres od 01.02.2021r. do 31.07.2022r.

1.Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Miejscem zagrożonym jest: teren sklepu spożywczego ,,Jabłuszko” mieszczącego się
w Klimkówce przy ul. Zdrojowej 390 oraz obszar w jego obrębie . We wskazanym miejscu
tuż za obiektem sklepu o różnych porach dnia jak i w godzinach wieczorowych gromadzą
się osoby spożywające alkohol w miejscu ustawowo zabronionym, zakłócają porządek
publiczny, zaśmiecają w/w teren. Przedmiotowy stan rzeczy ustaliłem w trakcie konsultacji
ze społeczeństwem, indywidualnych uwag mieszkańców, własnego rozpoznania rejonu
służbowego nr IV, jak również zgłoszeń pracowników Urzędu Gminy w Rymanowie.
2.Zakładany cel do osiągnięcia.
Po zrealizowaniu planu działania priorytetowego zakłada się, że w stopniu znacznym
odnotowany zostanie spadek liczby wykroczeń porządkowych w stosunku do poprzednich
miesięcy poprzedzających wprowadzenie planu działania priorytetowego, co znacznie
przyczyni się do poczucia bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawy ładu i porządku
publicznego. Pożądany rezultat przyniosą również rozmowy profilaktyczne z mieszkańcami
oraz właścicielami, pracownikami przedmiotowego sklepu
na temat prawidłowego
zachowania się w przypadku ujawniania bądź zaobserwowania przez pracowników czynów
karalnych, oraz przestrzeganie bezwzględnego zakazu sprzedaży alkoholu osobom
nietrzeźwym oraz nieletnim.
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 pod kątem sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych osobom
nieuprawnionym – raz w miesiącu. Polecenie zgłaszania każdorazowo na numer alarmowy
112 faktu łamania przepisów prawa oraz grupowania się młodzieży i osób będących w stanie
nietrzeźwości w rejonie sklepu, celem oddziaływania prewencyjnego patrolu podejmującego
czynności służbowe.
3) Spotkania informacyjne z właścicielami i pracownikami sklepu pod kątem sprzedaży
wyrobów alkoholowych i tytoniowych osobom nieuprawnionym - raz w miesiącu.
4) Przeprowadzenie pogadanek na spotkaniach z przedstawicielami Rady Gminy Rymanów
oraz sołtysem wsi Klimkówka.

5) Wystąpienie do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Rymanowie o wzmożenie kontroli miejsca zagrożonego przez cały okres obowiązywania.
6) 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 sołtys Klimkówki
3) Placówka sklepu – algorytm postępowania w razie ujawnienia czynów zabronionych.
4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rymanowie.
(należy wskazać w przypadku gdy osiągnięcia zakładanego celu niezbędna jest współpraca
z podmiotami pozapolicyjnymi)
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu
priorytetowym.
1) Rozmowy z mieszkańcami Klimkówki, które na co dzień korzystają z usług sklepu,
informowanie o podjętych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w oznaczonym
rejonie.
2) Spotkania środowiskowe z personelem sklepu celem przypomnienia algorytmu
postępowania w przypadku wystąpienia łamania przepisów prawa, kategoryczny zakaz
sprzedaży alkoholu nietrzeźwym oraz nieletnim.
st. asp. Jerzy Wacław

