
PLAN 

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego nr 2 

na okres od 01.01.2020 r. do 30.06.2020 r. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

W rejonie służbowym nr 2 obejmującym teren miejscowości Leżachów gm. Sieniawa 

pow. przeworskiego, podczas służb obchodowych i rozmów z mieszkańcami ustalono, iż 

w okresie jesienno zimowym oraz wczesno wiosennym na terenie grzybka przy OSP        

w Leżachowie występuje zagrożenie związane ze spożywaniem alkoholu, zaśmiecaniem    

i dewastacją mienia przez grupującą się tam młodzież w godzinach popołudniowych          

i wieczornych. Zjawisko to stanowi zagrożenie dla spokoju i bezpieczeństwa 

mieszkańców oraz osób poruszających się w tym rejonie a jednocześnie zwiększa 

prawdopodobieństwo popełniania przestępstw i wykroczeń np. niszczenie mienia, 

zaśmiecanie, publiczne dopuszczenie się nieobyczajnych wybryków. 

 

2. Zakładany cel osiągnięcia. 

Poprawa bezpieczeństwa osób poprzez prowadzenie spotkań z mieszkańcami w trakcie 

których należy uświadomić lokalną społeczność o występowaniu zagrożenia; 

Wyeliminowanie lub ograniczenie w możliwie największym stopniu w/w zjawiska 

spożywania alkoholu, zakłócania ciszy nocnej, zaśmiecania i dewastacji mienia w rejonie 

grzybka przy OSP w Leżachowie poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie 

konsekwencji prawnych; 

Oddziaływanie prewencyjne w celu zapobieżenia popełnianym wykroczeniom z art.       

43¹ ust.1 uwtpa, 51, 140, 145  kw oraz podnoszenia świadomości karnej wskazanych 

negatywnych zachowań. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych zadań 

1) Przeprowadzenie rozmów z mieszkańcami na temat zagrożenia  jakie ze sobą niesie 

korzystanie w sposób nieprawidłowy z miejsc użyteczności publicznej oraz skutków 

karno-prawnych wynikających z przepisów prawa– realizacja na bieżąco 

2) Przeprowadzanie kontroli na terenie grzybka oraz w rejonie budynku OSP                    

w Leżachowie, reagując na popełniane czyny zabronione – realizacja na bieżąco           

w porze wieczorowo nocnej. 

3) Współpraca z Radną, Sołtysem wsi Leżachów, którzy w ramach spotkań                        

z mieszkańcami przekażą informację odnośnie realizowanego zadania priorytetowego 

przez dzielnicowego – styczeń- luty 2020r 



4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego, wraz ze 

wskazaniem planowanych przez nie do realizacji zadań. 

1) Sołtys oraz Radna wsi Leżachów – pomoc w propagowaniu informacji, 

2) Pracownicy M-GOPS i M-GKRPA w Sieniawie - pomoc w propagowaniu informacji. 


