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!. (::ł»arakte:rystyka zdŃagnozowanego zagrożenia w rejome słtźbowynn.

W s=gymienżoxry rejon służbovy vchodzą 3 sołectwa tj: Międzyrzecze Górne, Międzyrzecze
Dolrie l Mazarhcowtce Re)oi'i ten co re)on vie)skx (Międzvrzecza) x przedrruescxa (Mazancovtce) z
iozrzaiconą zabudową ctornob )ednorodzinriych otaz lxczxtyrxia pryedsiębxorstwami na tererap
Maz.iujcov:c. W reion%e służłyowym riie rna łokali typu klubo-kawtarnie ani o['iłektów sportoyorekieacy)rtycai ogóltxodostępn>ch t całodobawych Wodziez poza rrue)scanti zarx'ueszkanta spotyka
się tovvarzysko na terenNe boisk szkolnych .lub sv rejonte Zespołów SzkoJno-Pazedszkojnych.
ł za rołr,eriMe - dokorrywartie prze't, riin osoby zanieczyszczeń i zaśrr»iecexyia skweru oraz
uszkoclzema mR'nM ]')],')' boxsk?i szko?nvm na teu?mp ZSP )%/Jdzyrzecze Gome w oloesxe
iviosetuyo4rtiim'i.

W re3nyne słuzbo*yity )est )edyr'ate kilka lokalt gastronoti'iicznycłi z ogrodkan'it pxwnyn'ii !%'
nAsresxe całegt.i roku, ale pizpde wszystktrn sv porze yxosenr»o-letme) IV!! osoby spotyka)ą SIQ na
pr.rvstanku acmybusotvym przy ulicy :LxBoclae) l przvstaitku aurobusowynx przy u} Starobxelskie) vi
rejoxtje ronda.
? - spozysvayi:ie alkohołu na w vvyrrueruon)ch przysvankacli auu'»busow)ich, utrudruatiie
korzystaxtaa z przystaixków przez. podróżujących autobusami.

2. Zakbxdaamy cet do osaągnięcma
Ograriiczeme do trinimuiri +yegat)bnych zachowari młodzxezy przebysr=ta);4ce) ria tevenach

,,Orh:kow" oraz terenow 7SP, przede ?szystkim zapobte@arue ! ogramczerue skutkow wykroczeń
przeciwło 'irxxetuu l urządzeruom uzytku publtcznego oraz obycza)nosci pubbczne) Ogranxczeriie
rio mintniuni '="r}%tł,'p0Wrll«j w>krocten ptzectwko ustawte o wychovxanxu ss tizez?osc:i )
przecivct;xtałariui alkohoJtzxx'howr zwaązanych z ZP spozvwanierrx a?kol'iolu W n»ie)scach ob)ętych
;r.akazein.

3. .Proponowaxxe dzjałaiiia wraz z ierrnixian'aj reaNMzacjf poszczegóariych etapóvg/ zadań
1) - prowadzerue tozpoznarua vśroJ łokalne) społecznosci w ce[u ustalenia tozsarrioścr osob, ktore
na)częscte) spcst>ka)t) ssr:; s re')ome boiska ZSP Mtędzyrzec:ze Gome oraz na przedintotowych
przystankach sv ceJu spożywania a[koholu - teiaiuut r3o 31.07.2017 roku,
2) - roymowy profxk.rkty« z.y'+e } mł«»«3zxerą oxaz ):»ouczarue, a ss razae koruecyrxosct repres3orzowame
sprawców wykroczeń ] czynóss karałnyc'h - teri'nfn do 3] .07.20 17 roku.

4. Podrnioty współpracujące w reauzacjj dzaała'ia prMorytetowego, wraz ze wskazaniern
p!anowanycb przrz nże «%o reaWMzacji zadań
1 ) Regularna współpraca z sołtysami Międzyrzeczy t Mazańcowże.
2) Wspapraca z dyrekcją ZSP, Urzędem Gminy w JasNenicy.

5. Proponowamy sposób przekazanta spo&eaxxoścj rejonu infocanacji o dzjałaniu
prŻovytetovrym.
Nnfocrnac)e będą y>rzelsat5ywane podczas spotkat'i ze społeczenbtvvern oraz pxtedstawu?xelami
spoleczeństva t.i. sityserx'i, radnymN w rartxach obchodu rejortu służbowego.
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6. Ocena cea)izacji dzńałania priorytetosvego.

(rtsle3scovmv: i data )

(s?op)eń. {xnię i riazwisko i (xxJpjs dz}e!niCowego)

łl.

ZAPOZN]'.ŁEM SNE:

(rn%e5scowośc i data)

(rnie3scosvosć. i data)

(piecy4ć i poópXs kłeyos-inika d.zie{nieo:el'ń)

(pkec4 j (x4as przeŁo"miiego kierown?ka
dzielciieowyeh, W przypaJku gdy cel nie zosya}
os{4gnięty)

