Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 4
na okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r.

1). Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym nr 4 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych działań jest
popełnianie wykroczeń porządkowych w rejonie parku im. Solidarności przy ul. Kopernika,
a w szczególności związanych ze spożywaniem alkoholu w miejscu niedozwolonym. Zagrożenie
zostało zidentyfikowane na podstawie zgłoszeń mieszkańców do dzielnicowego oraz stwierdzonych
wykroczeń. Ponadto zagrożenie to zostało wielokrotnie zgłoszone poprzez aplikację Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa.
2). Zakładany cel do osiągnięcia.
Doprowadzenie do spadku ilości popełnianych wykroczeń poprzez oddziaływanie prewencyjne
oraz wyciąganie konsekwencji prawnych w stosunku do osób łamiących prawo. Przeprowadzenie
spotkań z właścicielami i pracownikami sklepów z alkoholem znajdujących się w okolicy skweru
na temat zakazu sprzedaży alkoholu osobom nieletnim i nietrzeźwym.
3). Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów działań.


Przez cały okres realizacji planu dokonywać częstych kontroli parku przy
ul. Kopernika, gdzie dochodzi do naruszania przepisów, a w szczególności Ustawy
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.



W okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. sporządzić wniosek o kierowanie policjantów
Ogniwa Patrolowo Interwencyjnego w rejon parku przy ul. Kopernika i stanowcze
reagowanie na stwierdzane wykroczenia.



W okresie od 01.01.2021 r. do 28.02.2021 r. przeprowadzić spotkania z właścicielami
i pracownikami sklepów z alkoholem znajdujących się w obrębie parku na temat zakazu
sprzedaży alkoholu osobom nieletnim lub nietrzeźwym.



W okresie od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. wystąpić do Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Biłgoraju o dokonanie kontroli sprzedaży alkoholu zgodnie
z wydanym zezwoleniem w sklepach znajdujących się w sąsiedztwie parku.



Przez cały okres realizacji planu prowadzić działania z zakresu prewencji kryminalnej

wśród młodzieży odnośnie szkodliwości spożywania alkoholu oraz wynikających z tego
konsekwencji prawnych.


W okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. wystąpić z pismem do Straż Miejskiej
w Biłgoraju o systematyczne kontrole parku i reagowanie na nieprawidłowości.

4). Podmioty biorące udział w realizacji zadań priorytetowych:


Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Biłgoraju w okresie od
01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. dokonanie kontroli sklepów znajdujących się
w sąsiedztwie parku przy ul. Kopernika.



Straż Miejska w Biłgoraju – dokonywanie systematycznych kontroli parku przy
ul. Kopernika – przez cały okres realizacji planu.



Właściciele i pracownicy sklepów z alkoholem znajdujących się w rejonie parku przestrzeganie przepisów dotyczących zakazów sprzedaży alkoholu.

5). Sposób przekazania lokalnej społeczności informacji o podejmowanych działaniach
priorytetowych:




Informowanie mieszkańców podczas realizacji codziennych zadań oraz odwiedzin
posesyjnych w trakcie pełnionej służby.
Strona internetowa KPP w Biłgoraju.
Lokalne media, które zamieszczą informację o prowadzonym działaniu.

