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komendant Polirji

,,zu Sławatycze, 31 grudnia 2020 roku

pdinsp. Makamk

INFORMAC JE D O TYCZĄCE REALIZAC JI PL,+NU
DZIAŁANIA PRIORYTETOWEGO DLA REJONU SŁaZBOWEGO NUMER 1

na okres od 01.01.2021 roku do 30.06.2021 roku

1. Charakterystyka zdiagnozowanego zagrożenia w rejonie służbowym-

Na podstmłie zebranych informacji od mieszkańców lokalnej społeczności oraz obserwacji
własnych dzielnicowego wynika, ze w Motwicy gminy Sosnówka na slcrzyżowaniu dróg w kierunku
Czeputki często dochodzi do zagrożeń bezpieczeństwa kierujqcych w rwtqzku z umiejscowieniem
slłzyżowania na łuku jezdni. Kierujqcy pojazdami włqczajqcy się do ruchu od strony miejscowoŚci
Czeputka nie widzq innych pojazdów zbliZajqcych się do slrrzyzowania.

2. Zakładany cel do osiqgnięcia.

Zamontowanie urzqdzenia drogowego w postaci ałierciadła, hóre ułatwiałoby włqczanie
się do ruchu na problematycznym slcrzyżowaniu dróg.

3. Proponowane działania wraz z terminami realizacji poszczególnych etapów/zadań.

- Wystqpienie z pismem do Wójta Gminy Sosnówka z prośbq o pomoc w realizacji zamierzonego
celu- termin od ]5.01.2021 roku do 31.0].202] roku.
- Wystqptenie za pośrednictwem Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji
w Białej Podlaskiej z pismem do zarzqdcy zarzqdców dróg z prośbq o zamontowanie nłierciadła
drogowego w rejonie skrzyżowania w m. Motwica - termin od 01.02.202 ] roku do 28.02.202 ] roku.
- Informowanie lokalnej społecznośct o zrealizowaniu Planu Działania Priorytetoweqo - termin do
30.06,2021 roku.

4. Podmioty współpracujqce w realizacji działania priorytetowego, wraz ze wskazaniem
planowanych przez nie do realizacji zadań.

- Urzqd Gminy Sosnówka - pomoc w realizacji Planu działania priorytetowego w tym zakup
i montaż nłierciadła drogowego

5. Proponowany sposób przekazania społeczności
priorytetowym-

rejonu informacji o działaniu

- Informowanie społeczności lokalnej w trakcie realizowanych przez dztelnicowego zadań
służbowych.
- Umieszczenie informacji doĘczqcych realizacjt planu działanią priorytetowego na stronie
internetowej Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej - zalcładka ,,Dzielnicowi Posterunku
Policji w SławaĘczach".
- Zamieszczente informacji dotyczqcych realtzacji planu działania priorytetowego ną tablicy
ogłoszeń Urzędu Gminy Sosnówka.
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- Zamieszczenie informacji doĘczqcych realizacji planu działania priorytetowego na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Sosnówce.
- Skierowanie pisma do Starostwa Powiatowego ,w Białej Podlaskiej o zamieszczenie
w miesięczniku ,,Gościniec Bialski" informacji na temat realizacjt pląnu działania priorytetowego.

......młodszy aspirant Emil Szoka.....
(stopień. imię, nazwisko i podpis dzielnicowego)


