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PLAN

działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 5
na okres od 01.01.2021r. do 30.06.2021r.

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.  
Na postawie przeprowadzonej analizy stanu bezpieczeństwa dla rejonu służbowego nr 5

oraz oczekiwań społecznych przekazywanych przez lokalną społeczność w trakcie indywidualnych
spotkań i przeprowadzonych rozmów, a także na podstawie zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa, zdiagnozowano zagrożenie polegające na gromadzeniu się młodzieży, zaśmiecaniu
oraz spożywaniu alkoholu przy Szkole Podstawowej i OSP w Brzezówce. W wyżej wymienionym
miejscu  dochodzi  do  gromadzenia  się  młodzieży,  spożywania  alkoholu,  a  także  zaśmiecania
przyległego terenu. Zjawisko to stanowi zagrożenie dla spokoju i porządku publicznego, a ponadto
ma  negatywny  wpływ  na  bezpieczeństwo  przechodniów.  Do  powyższego  zagrożenia  dochodzi
w godzinach  popołudniowych,  wieczornych  i  nocnych,  szczególnie  w piątki,  soboty  i  niedziele.
Z  tego  faktu  wynikają  oczekiwania  społeczne  –  mieszkańcy  oczekują  wyeliminowania  lub
zminimalizowania występującego zagrożenia. 

2. Zakładany cel do osiągnięcia.  
Realizacja działań mających na celu wyeliminowanie lub zminimalizowanie występującego

zjawiska  polegającego  na  gromadzeniu  się  młodzieży,  zaśmiecaniu  terenu  przyległego  oraz
spożywania  alkoholu.                                 

Zakłada się, że po zrealizowaniu planu działania priorytetowego nastąpi wyeliminowanie
lub  znaczny  spadek  przypadków  takich  zachowań  oraz  wzrost  poczucia  bezpieczeństwa
mieszkańców korzystających z  przejścia.                                                            

Ocena  realizacji  planu  działania  priorytetowego  zostanie  oparta  na  podstawie  spotkań
z lokalną społecznością oraz na przeprowadzonej analizie stanu zagrożenia,  a także zgłoszeń na
KMZB.  

Ocena realizacji zakładanego celu – zrealizowano/nie zrealizowano.       

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.  
Propagowanie  wśród  mieszkańców,  szczególnie  młodzieży,  przestrzegania  porządku

prawnego  poprzez  prowadzenie  rozmów  profilaktyczno  ostrzegawczych,  a  także  informowanie
o skutkach prawnych tego typu zachowań w terminie.

Zwiększenie  służb  obchodowych  w  rejonie  zagrożonym,  jak  również  zwiększenie  służb
patrolowych na podległym terenie.

Reagowanie  na  wszelkie  naruszenia  norm  prawnych  oraz  zachowań  aspołecznych
i  wyciąganie  konsekwencji  prawnych  wobec  sprawców  przestępstw  i  wykroczeń  zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

Skierowanie  pisma  do  zarządcy  terenu  o  rozważenie  możliwości  zamontowania
dodatkowych  kamer  umożliwiającego  rejestrowanie  niepożądanych  zachowań  młodzieży  przy
Szkole Podstawowej i OSP w Brzezówce. 

Skierowanie pisma do Centrum Kultury w Ropczycach  z prośbą o rozważenie możliwości
podjęcia  działań  mających  na  celu  zorganizowania  spędzania  wolnego  czasu  przez  młodzież
i zaproponowanie bezpiecznych form spędzania wolnego czasu.      

Skierowanie  pisma  do Miejsko  –  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w Ropczycach
o propagowanie  zachowań zgodnych z prawem z osobami korzystającymi z pomocy społecznej
celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia. 

Skierowanie pisma do  Sołtysa Sołectwa Brzezówka w terminie do 15.01.2021r. z prośbą
o  wspólnie z  dzielnicowym  propagowanie  wśród  mieszkańców  zachowań  zgodnych  z  prawem
i  normami  współżycia  społecznego  oraz  informowanie  policji  lub  bezpośrednio  dzielnicowego
o wszelkich przejawach niepożądanych zachowań.



Skierowanie  pismo  do  Komendanta  i   Naczelnika  OSP  w  Brzezówce  w  terminie  do
15.01.2021r.  z  prośbą  o  rozważenie  możliwości  umieszczenia  tablic  informacyjnych  oraz
zamontowaniu  dodatkowych  kamer  monitoringu  celem  identyfikacji  sprawców  przestępstw
i  wykroczeń  a  także  informowanie  policji  lub  dzielnicowego  o  wszelkich  negatywnych
zachowaniach.  

Zorganizowanie spotkania/kampanii informacyjnej z mieszkańcami dzielnicy.
W  przypadku  braku  zauważalnej  poprawy  opisanego  zagrożenia  do  dnia  01.06.2020r.

założenie karty zadań doraźnych dla ZPI KPP Ropczyce. 

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

 Współpraca z zarządcą terenu w zakresie umieszczenia stosownych tablic informacyjnych
o  zakazie  spożywania  alkoholu,  zaśmiecania  oraz  konsekwencji  prawnych  z  tym
związanych, a także zamontowanie dodatkowych kamer we wskazanych miejscu. 

 Komendant OSP w Brzezówce – propagowanie wśród mieszkańców zachowań zgodnych
z prawem, informowanie dzielnicowego o wszelkich przejawach niestosowania się osób
tam przebywających do zachowań zgodnych z prawem.

 Dyrektor szkoły w Brzezówce – informowanie o wszelkich niewłaściwych zachowaniach. 
 Naczelnik  OSP w Brzezówce –  propagowanie   wśród mieszkańców zachowań zgodnych

z prawem, informowanie dzielnicowego o wszelkich przejawach niestosowania się osób
tam przebywających do zachowań zgodnych z prawem.

 Sołtys  sołectwa  Brzezówka  –  propagowanie  wśród  mieszkańców  zachowań  zgodnych
z prawem.

  Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach – w czasie spotkań z osobami
korzystającymi  z pomocy społecznej propagowanie zachowań zgodnych z prawem oraz
normami społecznymi celem wyeliminowania przedmiotowego zagrożenia.  

 Urząd Miasta i Gminy w Ropczycach – rozpowszechnianie wśród mieszkańców informacji
o realizowanym przez  dzielnicowego planie działania  priorytetowego na stronie  Urzędu
Miejskiego w Ropczycach. 

 Centrum  Kultury  w  Ropczycach  –  w  zakresie  podjęcia  działań  mających  na  celu
zorganizowania spędzania wolnego czasu młodzieży i zaproponowanie bezpiecznych form
jego spędzania. 

 Zespół Patrolowo – Interwencyjny KPP Ropczyce – zwiększenie częstotliwości patroli  we
wskazanym rejonie. 


