
                                                     

                                                            Konsultacja Społeczna
                                                w ramach  założeń
                                           „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
                                                na terenie Gminy Bobrowo w dniu 15.02.2016r

I. Zaplanowano i zrealizowano 1 konsultacje społeczną na terenie Gminy Bobrowo :

             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  – 30 osób
  

      III. Podmioty/instytucje reprezentowane w trakcie konsultacji społecznych:

       1.Na poziomie Powiatowym -0
       2.Na poziomie Lokalnym – Wójt Gminy Bobrowo, Radni Gminy Bobrowo, Komendant Straży Gminnej
          w Bobrowie oraz lokalna społeczność.

      IV. Propozycje zgłaszane do założeń w trakcie konsultacji społecznych przez:
      

1.Radny  gminy  Bobrowo  zaproponował  by  na  mapie  zagrożeń  bardziej  szczegółowo  były  opisywane
przestępstwa  (np.  oszustwa,  oszustwa  internetowe)  i  gdzie  najwięcej  doszło  do  takich  przestępstw.
Prowadzący konsultacje poinformował, że zostanie to ujęte i przekazane jako propozycja do budowy mapy
zagrożeń. 

2.Radny gminy Bobrowo zaproponował by na mapie zagrożeń znalazły się również miejsca na terenie gmin i
powiatu najbardziej zagrożone przestępczością. Prowadzący konsultacje poinformował ,że zostanie to ujęte i
przekazane jako propozycja do budowy mapy zagrożeń. 

3.Radny Gminy Bobrowo zaproponował by na mapie zagrożeń znalazły się również ilości interwencji (np.
domowych, publicznych). Prowadzący konsultacje poinformował ,że zostanie to ujęte jako propozycja do
budowy mapy zagrożeń.

4.Radny Gminy Bobrowo zaproponował   by na  mapie  zagrożeń znajdowały się  również  niebezpieczne
odcinki dróg tam gdzie najczęściej dochodzi do zdarzeń drogowych. Prowadzący konsultacje poinformował,
że zostanie to ujęte jako propozycja do budowy mapy zagrożeń.

5.Radny Gminy Bobrowo zaproponował by na mapie zagrożeń znajdowało się porównanie z trzech ostatnich
lat w kategorii przestępstw i najbardziej uciążliwych wykroczeń oraz wypadków drogowych. Prowadzący
konsultacje poinformował,że zostanie to ujęte jako propozycja do budowy mapy zagrożeń.  

V. Uwagi / spostrzeżenia: Konsultacja społeczna dotycząca budowy Krajowej Mapy Zagrożeń 
bezpieczeństwa cieszyła się wśród zebranych dużym zainteresowaniem . Lokalni radni wyrazili 
swoje poparcie i chęć korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Uwag nie było.



                                                                                           


