Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 3
na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

1). Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
→ W rejonie służbowym nr 3 miasta Biłgoraj problemem wymagającym podjęcia
długoterminowych działań są wykroczenia dotyczące naruszania przepisów Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, a także wykroczenia uszkodzenia
mienia, tj. art. 124 kw popełniane w rejonie ulicy Plac Wolności.
→ Powyższe zagrożenie zidentyfikowane zostało w oparciu o informacje uzyskane od
społeczeństwa, własne obserwacje podczas obchodu rejonu służbowego oraz na podstawie analizy
stanu bezpieczeństwa sporządzonej za okres 01.07.2020 roku do 30.11.2020 roku dla
przydzielonego rejonu służbowego.
2). Zakładany cel do osiągnięcia.
→ Podniesienie poczucia bezpieczeństwa w rejonie Placu Wolności i przyległym osiedlu bloków
wielorodzinnych. Zminimalizowanie procederu spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz
niszczenia mienia poprzez oddziaływanie prewencyjne oraz wyciąganie konsekwencji prawnych
wobec sprawców tych naruszeń. Cel zostanie osiągnięty w przypadku uzyskania spadku liczby
popełnianych wykroczeń.
3). Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów działań.
→ Przez cały okras realizacji planu (szczególnie na II zmianie) dokonywanie częstych kontroli
rejonu Placu Wolności, przeprowadzenie obserwacji, legitymowanie osób podejrzanych, stanowcze
reagowanie na popełniane wykroczenia i czyny karalne.
→ Zminimalizowanie zagrożenia poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie stanowczych
konsekwencji prawnych w rejonie gdzie dochodzi do naruszania przepisów Ustawy o wychowaniu
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz niszczenia mienia.
→ W okresie od 15.01.2021 r. do 28.02.2021 r. przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami osiedla
Plac Wolności na temat wskazywanego problemu oraz poinformowanie o możliwych sposobach
jego rozwiązania. Wypracowanie zasad współpracy, oczekiwań i udziału mieszkańców w sposobie
rozwiązania tego problemu. Poinformowanie o konieczności zgłaszania dyżurnemu
KPP w Biłgoraju stwierdzanych nieprawidłowości lub za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa.

→ W okresie od 01.02.2021 r. do 28.02.2021 r. sporządzenia wystąpienia do Straży Miejskiej
w Biłgoraju informującego o występującym problemie i nawiązanie współpracy dotyczącej
częstych kontroli terenu Placu Wolności i terenu przyległego.
→ W okresie od 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. przeprowadzenie spotkania z młodzieżą
w ZSZiO ukierunkowanego na uświadomienie szkodliwości popełnianych wykroczeń i czynów
karalnych oraz poinformowanie o możliwych konsekwencjach takich zachowań.
→ W okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. nawiązanie kontaktu z Przewodniczącym Rady
Osiedla „Śródmieście”, poinformowanie o występującym problemie. Ustalenie zasad współpracy
i roli Przewodniczącego w zakresie promowania wśród mieszkańców Placu Wolności społecznego
obowiązku reakcji na wykroczenia i zgłaszanie ich za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa.
4). Podmioty biorące udział w realizacji zadań priorytetowych:
→ Mieszkańcy osiedla Plac Wolności - zgłaszanie popełnianych na terenie osiedla wykroczeń
(współpraca przez cały okres realizacji planu).
→ ZSZiO w Biłgoraju (w okresie 01.03.2021 r. do 31.03.2021 r. udostępni pomieszczenie do
przeprowadzenia spotkania).
→ Straż Miejska w Biłgoraju – dokonywanie kontroli terenu Placu Wolności z uwagą na
popełniane tam wykroczenia (przez cały okres realizacji planu).
→ Przewodniczący Rady Osiedla „Śródmieście” – propagowanie wśród mieszkańców Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, jako narzędzia służącego do nanoszenia zagrożeń w rejonie Placu
Wolności (współpraca przez cały okres realizacji planu).
5). Sposób przekazania lokalnej społeczności informacji o podejmowanych działaniach
priorytetowych:
→ Informowanie mieszkańców podczas realizacji codziennych zadań oraz odwiedzin posesyjnych
w trakcie pełnionej służby.
→ Rozmowy z mieszkańcami podczas prowadzonych spotkań środowiskowych.
→ Zamieszczenie informacji o działaniu na stronie internetowej KPP w Biłgoraju.
→ Lokalne media.

