Konsultacja Społeczna
w ramach założeń
„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
na terenie Gminy Świedziebnia w dniu 17.02.2016r
I.

Zaplanowano i zrealizowano 1 konsultacje społeczną na terenie gminy Świedziebnia :
1. Na poziomie powiatowym – 0
2. Na poziomie lokalnym – gminne - 1

II. W konsultacjach społecznych brało udział :
1.Na poziomie powiatowym – 0
2.Na poziomie gminnym – 31 osób
III. Podmioty/instytucje reprezentowane w trakcie konsultacji społecznych:
1.Na poziomie Powiatowym – 0
2.Na poziomie Lokalnym – Wójt Gminy Świedziebnia oraz Radni Gminy i Sołtysi wsi Chlebowo,
Dzierzno, Granaty, Księte, Janowo, Okalewko, Świedziebnia, Zasadki, Zasady, Zduny, Rokitnica Wieś,
Kłuśno, Grzęby, pracownicy Urzędy Gminy Świedziebnia i lokalna społeczność oraz w-ce Starosta
Powiatowy w Brodnicy.
IV. Propozycje zgłaszane do założeń w trakcie konsultacji społecznych przez:
1.Radny gminy Świedziebnia zapytał o dostępność map zagrożeń. Prowadzący konsultacje odpowiedział ,że
mapy w cyklu kwartalnym będą sporządzane i umieszczane na stronie internetowej Komendy Powiatowej
Policji w Brodnicy oraz będą przesyłane drogą e-mail do urzędów miast i gmin na terenie powiatu.
2.Radny Gminy Świedziebnia poinformował prowadzącego konsultacje ,że na terenie wsi Świedziebnia
znajduje się dyskoteka „Ibiza” ,gdzie dochodzi do zakłóceń porządku publicznego i ciszy nocnej
,spożywania alkoholu w miejscach objętych zakazem , dewastacji mienia . Prowadzący konsultacje
poinformował, że miejsce to jest już ujęte w cedułach rejonu jako miejsce zagrożone. Zwiększone zostaną
siły i środki tak by wyeliminować zagrożenie.
3.Randy gminy Świedziebnia wystąpił z propozycją wspólnego wystąpienia o ograniczenie prędkości na
drodze Rokitnica – Świedziebnia oraz budowę chodnika i ścieżki rowerowej. Prowadzący konsultacje
poinformował o sposobie wystąpienia przez Urząd Gminy oraz poinformował, że w takim przypadku
będziemy opiniować pozytywnie przesłane zapytania z Powiatowego Zarządu Dróg Powiatowych.
V. Uwagi / spostrzeżenia: Konsultacja społeczna dotycząca budowy Krajowej Mapy Zagrożeń
bezpieczeństwa cieszyła się wśród zebranych dużym zainteresowaniem . Lokalni radni i mieszkańcy wyrazili
swoje poparcie i chęć korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uwag nie było .

