Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu nr 7
na okres od 01.01.2021 r. do 31.06.2021 r.

1). Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
W rejonie służbowym nr 7 problemem wymagającym podjęcia długoterminowych działań
jest grupowanie się nieletnich zagrożonych demoralizacją, zaśmiecanie terenu i dewastacja mienia
przy Szkole Podstawowej w Aleksandrowie. Wykroczenia występują głównie w godzinach
popołudniowych i wieczornych.
Zagrożenie zidentyfikowane zostało w oparciu o informacje uzyskane od społeczeństwa
i własne obserwacje podczas obchodu rejonu służbowego. Ponadto zagrożenia takie nanoszone były
za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
2). Zakładany cel do osiągnięcia.
Doprowadzenie do spadku ilości wykroczeń porządkowych poprzez oddziaływanie
prewencyjne oraz wyciąganie konsekwencji prawnych. Zakładany cel zostanie osiągnięty
w przypadku zorganizowania spotkań z młodzieżą uczęszczającą do Szkoły Podstawowej
w Aleksandrowie i spotkania z mieszkańcami posesji sąsiadujących ze szkołą.
3). Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów działań.
a) Dokonywanie częstych kontroli (szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych)
okolic szkoły w Aleksandrowie nr 104, dokonywanie obserwacji, stanowcze reagowanie na
popełniane wykroczenia i czyny karalne.
Zminimalizowanie zagrożenia poprzez oddziaływanie prewencyjne i wyciąganie konsekwencji
prawnych – przez cały okres realizacji planu.
b) W okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. przeprowadzenie spotkania z pracownikami Szkoły
Podstawowej w Aleksandrowie odpowiedzialnymi za teren szkoły w celu wdrożenia rozwiązań
ograniczających popełnianie wykroczeń oraz czynów karalnych przez młodzież szkolną (np.
zamykanie odgrodzenia terenu szkoły w godzinach nocnych).
c) W okresie od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. przeprowadzenie spotkań w Szkole Podstawowej
w Aleksandrowie ukierunkowanych na uświadomienie szkodliwości popełnianych wykroczeń
i czynów karalnych oraz poinformowanie o możliwych konsekwencjach takich zachowań.
d) W okresie od 01.01.2021 r. do 31.01.2021 r. przeprowadzenie spotkania z mieszkańcami domów
znajdujących się w okolicy szkoły na temat wskazywanego problemu. Poinformowanie
o możliwych sposobach rozwiązania problemu. 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.
4). Podmioty biorące udział w realizacji zadań priorytetowych:
a) Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie (w okresie od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r. udostępnienie pomieszczeń do przeprowadzenia spotkań.)
b) Mieszkańcy miejscowości Aleksandrów - zgłaszanie popełnianych wykroczeń na numer
alarmowy i poprzez nanoszenie na bieżąco zgłoszeń na Krajową Mapę Zagrożeń (przez cały okres
realizacji planu).
5). Sposób przekazania lokalnej społeczności informacji o podejmowanych działaniach
priorytetowych:
a) Informowanie mieszkańców podczas realizacji codziennych zadań oraz odwiedzin posesyjnych
w trakcie pełnionej służby.
b) Strona internetowa KPP w Biłgoraju.
c) Lokalne media, które podadzą do wiadomości informację o prowadzonych działaniach.

