
Gmina  - Kolno -  2814082
       (nazwa gminy)                 (kod TERYT) 

PROPOZYCJE I WNIOSKI ZGŁASZANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
NA POZIOMIE GMINNYM

w okresie 01 – 26 lutego 2016 r.

1. Uczestnicy wskazywali następujące formy obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa:
 strona internetowa jednostki Policji – 1 osoba;
 inna strona internetowa (urzędu miasta/ gminy) – 5 osób;
 podczas organizowania konsultacji społecznych mieszkańców z przedstawicielami Policji

– 6 osób.
2. Mieszkańcy zasugerowali,  by mapa  zawierała  informację  w zakresie  problematyki  przemocy

w rodzinie.
3. Mieszkańcy  zauważyli,  iż  na  niwelowanie  najczęściej  występujących  zagrożeń  (w  postaci

spożywania alkoholu w obrębie sklepów spożywczych,  zakłócania ładu i porządku, dewastacji
mienia  sołectw,  tj.  placów  zabaw,  świetlic  wiejskich)  ma  znaczenie  przede  wszystkim
zwiększenie aktywności służb. 

4. Wnioskowano o zwiększenie ilości służb ruchu drogowego w rejonach wiejskich w szczególności
podczas  odbywania  się  imprez  (dożynki  gminne,  festyny),  jak  również  zwiększenie  kontroli
uczestników  ruchu  w  ciągu  drogi  krajowej  nr  57  prowadzącej  do  granicy  z  obwodem
Kalingradzkim.

5. W opinii  uczestników właściwym jest zwiększenie aktywności  służb dzielnicowego w rejonie
i jego  stała  widoczność  pośród  społeczeństwa,  co  w  obecnej  chwili  na  liczbę  wakatów
dzielnicowy jest jedynie doraźnie lub w trakcie interwencji;

6. Właściwym  jest  zwiększenie  w  okresie  letnim  aktywności  służb  w  rejonach  nadwodnych,
szczególnie w czasie letnich weekendów.

7. Jako zagrożenie w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskazano na:
 brak chodnika na drodze NR 596 w miejscowości Bęsia;
 zbyt szybką jazdę kierowców – 3 wskazania.

8. Uczestnik konsultacji jako zagrożenie wskazał grupujące się osoby nietrzeźwe.
9. Wśród zagrożeń wskazano na brak nadzoru nad zwierzętami (psami).
10. Zagrożeniem jest występowanie zjawiska przemocy w rodzinie.
11. Trzech uczestników wskazało na zagrożenie związane z dopuszczaniem się drobnych kradzieży.

Zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone podczas konsultacji społecznych przekazane zostały
do realizacji poszczególnym jednostkom i komórkom organizacyjnym Komisariatu Policji w Biskupcu,
a także na bieżąco przekazywane są właściwym rzeczowo i miejscowo instytucjom i słuzbom. Ponadto
zostały one uwzględnione w analizie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.


