Informacja dotycząca realizacji planu działania priorytetowego dla rejonu numer 4
na okres od 1 lipca 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym.
Na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańców, zdiagnozowano zagrożenie związane
ze spożywaniem alkoholu, zakłócaniem spokoju, i porządku publicznego w rejonie zajezdni
autobusowej w miejscowości Radawczyk Drugi we wszystkie dni tygodnia, w godzinach
popołudniowo-wieczornych.
2. Zakładany cel do osiągnięcia.
2.1. Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa lokalnej społeczności i włączenie lokalnych wspólnot
w aktywne współdziałanie na rzecz bezpieczeństwa oraz ograniczenie popełniania czynów
zabronionych w rejonie zajezdni autobusowej w miejscowości Radawczyk Drugi.
2.2. Zapobieganie i ograniczenie szkód wynikających z alkoholizmu, działania opiekuńcze
skierowane na ujawnianie i izolację osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem dają powód
do zgorszenia w miejscu publicznym, bądź znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu
lub zdrowiu, albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób.
3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.
3.1. Przez cały okres obowiązywania planu działania priorytetowego istotnym zadaniem Policji
w omawianym obszarze mającym charakter restrykcyjny jest ujawnianie faktów nieprzestrzegania
przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.
3.2. W trakcie trwania okres obowiązywania planu działania priorytetowego przeprowadzanie
akcji ukierunkowanych na ujawnianie osób nietrzeźwych naruszających bezpieczeństwo i porządek
publiczny, w tym kontrolowanie miejsc grupowania się młodzieży.
3.3. W trakcie trwania okres obowiązywania planu działania realizacja przedsięwzięć
o charakterze edukacyjnym skierowana do sprzedawców napoi alkoholowych, którym
funkcjonariusze przypominaliby o obowiązujących zasadach prawnych w obszarze handlu

napojami alkoholowymi wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.
4. Podmioty współpracujące w realizacji działania priorytetowego wraz ze wskazaniem
planowanych przez nie do realizacji działań.
4.1. Władze lokalne - problemy/sytuacja omawiana podczas posiedzeń Rady Gminy, zebrań
wiejskich.
4.2. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy w Rodzinie / Komisja ds. Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych- czynny udział funkcjonariuszy Policji w posiedzeniach.
5. Proponowany sposób przekazania społeczności rejonu informacji o działaniu priorytetowym.
5.1. Informowanie za pośrednictwem prasy gminnej.
5.2. Informowanie podczas spotkań z przedstawicielami samorządu terytorialnego.
5.3. Informowanie mieszkańców podczas obchodu
5.4. Informowanie mieszkańców podczas zorganizowanych spotkań oraz przyjęć interesantów
w Komisariacie Policji w Bełżycach.
5.5. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

młodszy aspirant Piotr Wadowski

