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działanffia pyiorytetovego dJa rejonu służbovego ixr 0604
na okres od ON.02.20N7 roku do 3ł.07.20N7 roku

ł. Charakterys«yka zdMagnozowarxego zagrożenfa w rejonie służ,bo'vym.

W wyrr»ieniony reiori siż.bowy wchodzj S sołectvv tj: Rudzica, Roztropice, ]-andek,
Vvxes,ruęta '. rkc»wmt,i Re3ori ten yo reion xypowo 'i+ie)ski z yo,rxiuum4 zabudową «lomoh
)edx'ioiodzrr'invch Re)oxi ten 3est dobc spoko)ity pod vzgJędetxx przebtę@czosci Nie ?i»ysf(.pu)ą lu
zdai-zei'iia kryrnina!r'ie cecbuiące się powtarzałixośc:ą w metocizie dzłałania sprasvców.
1) zagrożenje - grcimadzer.ie się rnłodzieży sso rejoi'nie placu zabavr w Ceriłrum Rudzicy oraz na
boisku za ?iy?sol<1 l'odstassosvą, spor>sarne W tych rriica)sca«h alkoliolu, za!Jocarua u%7:Y r»c'»are),
cm-ucfni*ii'iie korzysrania z utz4dzeit:eń użytku publiczxie@o.
2- Zakładaaxy cel do osf;ągnięcMa

-ogiantcyenxe do x'i'unu'rium rxegarywx'itch zachowan n'iodzu'ozy przebysva)4ce) llc'l tełertlP
xqshazariych fł l)lan}e t'n)e)Sc+ zapobxegam*> l ograntczax'iie skutków wyktoezen ] redukowarue do
rr'iiiinmm ys'ystęposvan%a wykx'oczeń przecmwko cistavie o 'wychowait:u sv ti'zeźwości i
pi'zeciwdziałamu alkohołizmow», rrxa)ąc)ch związek ze spozyx«raruem a]kotvołu ss rnxe(scach
ruedozwoloi'ivcli cnaz wvkroc?z.en ptzecxss ko povpąclkowi » spokolosvi pubłiczt'ietnu

3. Proponowarxe dzjałanja svraz z terraxżnanti rea!:zacji poszczegńlnyc!x etap6w/ zaćań

[) - dokonywan?e [coritroli w tyny reiorhńe prz.ez dzieJrxicowego - terrntn 31.07.20l7r
.-)) - io4:ioznai'ihc ssysrod loke'iłi're) społetzttosti ss u4u tdei'itylxkac)t osab, rtore rlaJC,'4:'=(le)
s(:iott kdltl Slf: w re)orxip p)acu zabaw orat boiska szkolnegoZSP Rtaclz»c a - 3 J 07 20J 7s
3)- tleteme zadarua doraznego Zespolovi Patrolowernu KP Jasieinca w ce)u prowadzex'ua
ssr tvch irue)scach regularnyc)i kontroh otaz ss raz.te potwyerdzema z3awtska, stot;o'?ame
'prz'ew'.'.:.dziat» yc:?.i'i. .pr..a.werix 'repres)'.:i ? tenrurx ;ł8. (Il2 .2 0't 7r

4. PodrnNoty wspó%pracu'Hce w rea«zacjj cNzjaaania priorytetovego, svraz ze vska;r:anaexxt
pia»xovauycb przez xxie do reałizacjM zadań

1) CiągJa współpraca z so)tysem sołectwa' Rudzica, dyrekcy4 ZSP Rudz.ica

5 Pvoporaouaxsv sposob przekayama społeczr»oscś i)onu inforrnac3i o dzxałamu
priorytetovvynx.

hforsi'iac3e bedą yirzekatyv,aaxse podtzas spotkan ze}W
społecyeństbes
oraz przedstawaeiełarru
p+o}nhkty?glivcL?i IluMca.
spokexz,eństvta ti. so}tysen'i oraz. w trakcie spotkart i rozrnówDZXk:L?Cy-a !
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@vrx. 85 GABRYś
( stop%en, iniłę i riazvisko ż pod).iis dzielriicoweBo)

6. Ocena realzacii dztałari:a prźorytetoweg«>.

(:rroejseos=:oM: i data )

(stopie/t, Xmhę i nazwisko i ptxip}s ihielttfcove@i'i)

ZAPOZNA'ł.,EM S'rE::

(rnmejscovvość i data)
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(pieczęć ł podpis kier0vi'nika dzie)iiic.owych)

(rnUe3scosso':;«: i data)

(plecz«;r: { podpis pm'lozoney4o 'rJemvtnika

dzie}nicowych, w .'przypadku gdy i:] ssXe zosta}
ostwtttyy

