
                                                   
                                                                Konsultacja Społeczna

                                                                         w ramach  założeń
                                                   „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
                                                       w dniu 8.02.2016r na poziomie powiatowym.

I. Zaplanowano 1 konsultacje na poziomie powiatowym i zrealizowano 1 :

             1. Na poziomie powiatowym – 1
             

II. W konsultacjach społecznych brało udział :

                1.Na poziomie powiatowym – 26 osób
                
  
      III. Podmioty/instytucje reprezentowane w trakcie konsultacji społecznych:

        1.Na poziomie Powiatowym – Starosta Powiatowy, Wójt Gminy Zbiczno  Burmistrz miasta Górzno,
Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz jego członkowie, Naczelnik Spraw Obronnych i Obrony
Cywilnej,  Dyrektor  Zarządu  Dróg  Powiatowych,  Dyrektor  Powiatowej  Inspekcji  Sanitarno  -
Epidemiologicznej,  Powiatowy  Inspektor  Weterynaryjny,  Komendant  Powiatowej  Straży  Pożarnej  i
Komendant  Straży Miejskiej  w Brodnicy,  Dyrektor  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej,pracownicy starostwa  i
lokalne media .

      IV. Propozycje zgłaszane do założeń w trakcie konsultacji społecznych przez:
      
1.Dyrektor  Powiatowej  Inspekcji  Sanitrno-Epidemilogicznej  zaproponował  by  na  mapie  zagrożeń
uwzględnić  zagrożenia  dopalaczami.  Prowadzący  konsultacje  poinformował  ,że  zostanie  to  ujęte  i
przekazane jako propozycja do budowy mapy zagrożeń.

2.Dyrektor  Powiatowej  Inspekcji  Sanitarno-Epidemiologicznej  zaproponował  by  mapy  zagrożeń  były
bardziej  szczegółowo  opisywane  tak  by  były  bardziej  czytelne  dla  zwykłego  człowieka  (przykłady
przestępstw gospodarczych – oszustwa, oszustwa internetowe). Prowadzący konsultacje poinformował ,że
mapa  była  sporządzana  na  podstawie  proponowanej  koncepcji   założeń  rozwiązania  systemowego
przedstawionego  przez  KGP.  Ponadto  prowadzący  konsultacje  poinformował,  że  zostania  to  ujęte  i
przekazane jako propozycja do budowy mapy zagrożeń. 

3.Komendant Straży Powiatowej w Brodnicy poinformował ,że w miejscowości Osiek firma Agrolok ,będzie
zakładem  zagrożonego  ryzyka  ponieważ  będą  tam  składowane  znaczne  ilości  saletry.  Prowadzący
konsultacje  poinformował  ,że  miejsce  te  zostanie  ujęte  w  cedułach  rejonu  jako  miejsce  zagrożone  co
spowoduje częstsze kontrole doraźne podczas służb patrolowych i obchodowych.

4.Dyrektor Zakładu Opieki Zdrowotnej zdrowotnej poinformował, że na terenie szpitala przechowywane są
znaczne ilości leków psychotropowych. Ponadto zwrócił uwagę na fakt zagrożenia zakłóceniami porządku
publicznego  i  ciszy nocnej  w rejonie  szpitala.  Prowadzący konsultacje  poinformował  o  dostatecznym i
szczególnym zabezpieczeniu środków psychotropowych. Szpital zostanie ujęty w cedule rejonu jako miejsce
zagrożone. 

5.Wójt Gminy Zbiczno zaproponował ,żeby na mapie zagrożeń ujęty był również czasookres i  najczęstsze
miejsca występowania  wykroczeń porządkowych.  Prowadzący konsultacje  poinformował  ,że  zostanie  to
ujęte i przekazane jako propozycja do budowy mapy zagrożeń.



6.Burmistrz miasta Górzno zapytał do 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 drogo e-mail do urzędów miast i gmin na terenie powiatu.
 
8.Komendant  Straży Miejskiej  w Brodnicy zaproponował by w mapie  zagrożeń również znajdowała  się
informacja dotycząca podejmowanych interwencji oraz ilość mandatów karnych wystawionych przez Straż
Miejską  w  Brodnicy.  Prowadzący  konsultacje  poinformowała  komendanta  ,że  zostanie  to  ujęte  jako
propozycja do budowy mapy zagrożeń.

9.Komendant Straży Miejskiej w Brodnicy zaproponował by raz na kwartał przeprowadzać ankiety wśród
mieszkańców  na  temat  bezpieczeństwa  w  mieście  ,która  przyczyni  się  do  większej  analizy  miejsc
zagrożonych. Prowadzący konsultacje poinformował ,że zostanie ujęte to jako propozycja do budowy mapy
zagrożeń.

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

                                                                                                            /


