
PLAN 

Działania priorytetowego dla rejonu służbowego Nr 4 

na okres od dn. 01.01.2023 r. do dn. 30.06.2023 r. 

 

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym. 

W rejonie służbowym Nr 4 obejmującym między innymi teren m-ci Tryńcza, jak 

wynika z analizy zagrożeń i informacji uzyskiwanych od instytucji i mieszkańców, 

wymagającym podjęcia długoterminowych czynności dla zapewnienia właściwego 

poziomu bezpieczeństwa, jest zagrożenie związane z niszczeniem mienia użyteczności 

publicznej. W ostatnim czasie na terenie Tryńczy odnotowano zniszczenie lub próby 

uszkodzenia mienia pozostającego w przestrzeni publicznej - znaków informacyjnych czy 

elementów wyposażenia placu zabaw. Właścicielem przedmiotowych obiektów i mienia 

jest Urząd Gminy Tryńcza. Wskazane zachowania mają miejsce przede wszystkim                       

w godzinach wieczorowych i nocnych, kiedy brak jest bezpośredniego nadzoru ze strony 

właściciela obiektów, a zmrok daje poczucie bezkarności i anonimowości sprawcom.  

Przedmiotowe zagrożenie powoduje nie tylko wymierne straty materialne ale również 

wpływa negatywnie na poziom poczucia bezpieczeństwa mieszkańców. 

 

2. Zakładany cel osiągnięcia. 

Wyeliminowanie lub ograniczenie w możliwie największym zakresie występowania 

zagrożenia w postaci dewastacji mienia pozostającego w przestrzeni publicznej w m-ci 

Tryńcza, poprzez oddziaływanie prewencyjne mające na celu zapobieganie popełnianiu 

czynów zabronionych oraz wyciąganie konsekwencji karnych a także podniesienie 

świadomości społecznej w zakresie odpowiedzialności prawnej i dbałości o mienie 

wspólne. 

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych zadań. 

1)  Przeprowadzenie rozmów profilaktycznych z mieszkańcami, przede wszystkim 

młodzieżą pod kątem podniesienia świadomości w zakresie odpowiedzialności za 

mienie pozostające w przestrzeni publicznej, przedstawienie konsekwencji karno-

prawnych negatywnych zachowań w aspekcie niszczenia mienia - realizacja na 

bieżąco  w trakcie trwania planu; 

2)  Ukierunkowanie zadań patroli prewencyjnych na zachowania związane z dewastacją 

mienia we wskazanych rejonach m-ci Tryńcza w porze wieczorowo-nocnej, 

szczególnie w weekendy, oraz wyciąganie konsekwencji karnych wobec osób 

naruszających przepisy prawa  – realizacja styczeń – czerwiec 2023 r.; 

3)  Współpraca z samorządem w zakresie poprawy nadzoru poprzez objęcie 

monitoringiem miejsc szczególnie zagrożonych dewastacją oraz zweryfikowanie 



aktualności ustanowionych regulaminów przebywania na poszczególnych obiektach – 

realizacja styczeń - marzec 2023 r.; 

4) Współpraca z dyrekcją i pedagogami Szkoły Podstawowej w Tryńczy w zakresie 

propagowania założeń planu oraz organizacji spotkań z młodzieżą – styczeń – 

kwiecień 2023r.                             


