
 

INFORMACJA  

DOTYCZĄCA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OBSZARZE  

MAP ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA  

PRZEPROWADZONYCH PRZEZ KPP W MOGILNIE  

OD 8 DO 29 LUTEGO 2016 ROKU 

 

Poziom konsultacji:  

- gminny (gm. Strzelno) 

 

Ilość odbytych konsultacji: 

- 9 

 

Liczba uczestników: 

- 58 

 

Podmioty uczestniczące: 

Burmistrz Strzelna, Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Ładu, Porządku 

Publicznego i Spraw Bezrobocia RM w Strzelnie, Z-ca Kierownika Miejsko – Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelnie, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno                                     

– Wychowawczego w Strzelnie, Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Strzelnie, Prezes 

Stowarzyszenia Rencistów i Emerytów w Strzelnie, sołtysi oraz członkowie rad sołeckich, 

przewodniczący zarządów osiedli, radni miejscy, pracownicy socjalni. 

 

Wnioski: 

- (środowiska lokalne – osiedlowe i wiejskie) – konieczność obligatoryjnej wizualizacji map                  

w oparciu o podział gminny, bowiem w innym przypadku nie będą one jasne, czytelne i 

przydatne dla mieszkańców danego terenu, 

- uzupełnienie map o rejestr pedofilów (wniosek oparty o przygotowywaną ustawę w tym 

obszarze), 

- uzupełnienie map o mapy odcinków dróg na których przekraczana jest prędkość i dochodzi do 

tzw. piractwa drogowego,  

- uzupełnienie map o mapy dotyczące miejsc gromadzenia się młodzieży spożywającej alkohol, 

- uzupełnienie map o mapy odzwierciedlające poziom przestępczości i demoralizacji nieletnich                     

w szkołach, 

- (środowiska lokalne – wiejskie) - potrzebne byłoby „zejście” z mapami nawet do poziomu 

sołectw, 

– „wyposażenie” map w objaśnienia, legendę pozwalającą na ich zrozumienie; wyjaśnienie co 

kryje się pod poszczególnymi pojęciami, tematami map etc. 

- (większość) przyjęcie jednorodnej skali, sposobu określania poziomu zagrożenia; 

zaproponowane są niespójne: powiat (liczba bezwzględna), województwo (wskaźnik liczby 

przestępstw na 10 tys. mieszkańców), kraj (wskaźnik liczby przestępstw na 100 tys. 

mieszkańców),  

 

Uwagi i sugestie: 

- w ogólnym odbiorze koncepcja map zagrożeń przyjęta została sceptycznie, zwłaszcza, że 

„została ona niejako narzucona z góry i nie bardzo odzwierciedla potrzeby dołu” czyli środowisk 

wiejskich;  

- rezygnacja z map o zasięgu lokalnym – gminnym wypacza pierwotną koncepcję map zagrożeń 

bezpieczeństwa, 

- w środowiskach wiejskich, gdzie istnieje małe zagrożenie przestępczością koncepcja map 

zagrożeń nie wzbudza większego zainteresowania, wydaje się niepotrzebna; sugerowane są 

rozwiązania pozwalające na przekazanie problemów bezpośrednio do dzielnicowego np. na 

skrzynkę e-mail, 

- w środowiskach wiejskich spotkania zdominowane zostały przez tematy nie związane                                 

z konsultacjami dot. map. 

 


