
Konsultacje społeczne dotyczące założeń 

„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”

na poziomie Gminy Zbójno 

 

 
1.       Konsultacje odbyły się w Zbójnie w dniu 12 lutego 2016 roku. 

2.       W spotkaniu uczestniczyło 34 osoby.

3.       W spotkaniu  udział  wzięli  przedstawiciele  następujących  podmiotów:  Urząd  Gminy wraz  z  Wójtem 
Gminy  i  przewodniczącym  Rady  Gminy,  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  dyrektorzy  szkół 
podstawowych w: Zbójnie, Działyniu, Rużu i Klonowie oraz  gimnazjum w Zbójnie, sołtysi i radni gminni. 

4.       Propozycje, wnioski, uwagi:

-  uczestnicy spotkania stwierdzili, iż założenia map zagrożeń są przejrzyste i czytelne,

- radny gminny stwierdził, iż Policja nie powinna zajmować się statystyką, w tym tworzeniem map zagrożeń,  
ale powinna być aktywna w terenie, policjanci powinni mieć narzędzia do walki z przestępcami, 

-  Wójt  Gminy  zadała  pytanie:  czy  w  ostatnim  okresie  czasu  było  dużo  zaczadzeń  na  terenie  gminy, 
przekazała również, iż samorząd jest zadowolony z pracy dzielnicowego, jednak jego częsta obecność w 
rejonie jest nie wystarczająca powinno kierować się na teren gminy więcej patroli Policji w szczególności, iż 
występuje duże zagrożenie bezpieczeństwa z ruchu drogowego, 

-  radny gminny stwierdził,  iż  przestępczość na terenie  gminy maleje  i  nie  jest  pewny czy  odtworzenie 
Rewiru Dzielnicowych na terenie Gminy Zbójno jest zasadne, 

- Sekretarz UG sierdził, iż brak jest sygnałów o zagrożeniu przestępczością narkotykową jednakże problem 
istnieje, 

- radny gminny zadał pytanie: czy działa telefon 112,

- radny gminny wskazał, iż miejscem niebezpiecznym jest skrzyżowanie dróg wojewódzkiej i powiatowej w 
miejscowości Wojnowo, dochodzi do zdarzeń drogowych,

- radny gminny stwierdził, iż wg. niego jest za mało patroli Policji na terenie gminy Zbójno,

-  radny gminny wskazał,  iż   nie są przestrzegane przez kierujących znaki  drogowe na drodze Zbójno – 
Adamki – Wielgie,

- Wójt Gminy oraz dyrektorzy szkół przekazali prośbę o częstsze kontrole Policji w rejonie szkół, gdzie  
 może dojść do wystąpienia wykroczeń porządkowych, 

- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zbójnie wskazał, iż należy odtworzyć Rewir Dzielnicowych w Zbójnie z  
uwagi na szybszą reakcję na zdarzenia, 

- sołtys wsi Działyń wnioskował, aby umieścić na skrzyżowaniu dróg w centrum wsi Działyń urządzenie w 
postaci „lustra” oraz umiejscowić przejście dla pieszych przy sklepie.  


