INFORMACJE
z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących założeń
„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
na terenie gminy Skierniewice
za okres styczeń - marzec 2016 roku

I.

Liczba zaplanowanych oraz zrealizowanych konsultacji/spotkań społecznych (ogółem):
Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach – podinsp. Tomasza Jarzyny
w dniu 25 lutego 2016 roku odbyło się spotkanie w siedzibie Urzędu Gminy w
Skierniewicach. Podczas spotkania przedstawiciele skierniewickiej policji przedstawili idee
tworzenia map zagrożeń i zbierania informacji o ewentualnych zagrożeniach w miejscu
zamieszkania.

II.

Liczba uczestników konsultacji społecznych:
W spotkaniu uczestniczyło 23 osób.

III.

Podmioty/instytucje reprezentowane w trakcie konsultacji społecznych:





IV.

Zastępca Wójta Gminy Skierniewice – Izabela Żaczkiewicz
Przedstawiciele Urzędu Gminy Skierniewice
Przedstawiciele Sołectw
Mieszkańcy gminy

Propozycje zgłaszane do założeń w trakcie konsultacji społecznych przez:
(propozycja rozwiązania, podmiot wnioskujący, stanowisko KMP co do zasadności
zgłoszonego rozwiązania):
Podczas spotkania zostały zgłoszone następujące propozycje i wnioski:
 Zaśmiecanie przystanków i zachowanie młodzieży powracającej z sobotnich
dyskotek Speed Club z miejscowości Stare Rowiska oraz
problemy
z przemieszczaniem (zdejmowaniem) znaków drogowych w miejscowościach
okolicznych np. w miejscowości Rowiska Nowe – przedstawiono obecnym
informacje o tworzeniu wzmocnionych służb w tym czasie i kontrolach otoczenia
tego miejsca – a także konieczności niezwłocznego informowania policji
o ujawnianych naruszeniach prawa.
 Zastępca Wójta Gminy Skierniewice - Izabela Żaczkiewicz – podkreśliła, że
problemem jej gminy jest wyłapywanie wałęsających się psów – chodzi o wysokie
koszty wyłapania jednego psa i zdaje sobie sprawę z tego, że jest to sprawa Gminy
a nie Policji.
 Przejazd w Miedniewicach/Rawka ul. Berlinga – prowadzi do niego zbyt stroma
i kręta droga, a w miejscowości Samice i w drodze do Kamiona należy przyciąć
drzewa.
 Zaśmiecone okolice dawnego młyna w Budach Grabskich w okresie letnim; dzika
zwierzyna w Borowinach, Sierakowicach, Rudej – która przedostaje się do
miejscowości.
 Problem słabego oświetlenia i braku chodnika w Samicach. – Na spotkaniu obecna
była Zastępczyni Wójta Gminy, która słyszała uwagi dotyczące spraw leżących
głównie w kompetencji gminy.
 Obce osoby w okolicach domków letniskowych w miejscowości Budy Grabskie
oraz Borowiny – zaczepiające, oferujące sprzedaż przedmiotów - poinformowano
o konieczności niezwłocznego informowania policji o ujawnianych ewentualnych
naruszeniach prawa i zagrożeniach.
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Jeden z Sołtysów przedstawił dwa następujące problemy, których wiarygodność
została zweryfikowana przez obecnych: brak kontaktu z dzielnicową
w Dąbrowicach, nikt jej nie widuje, nie zapoznała się z mieszkańcami ani sołtysem
– obecni na miejscu od razu rozpoczęli dyskusję, wskazują, że nie jest to prawdą,
ponieważ dzielnicowa pojawiała się na spotkaniach z sołtysami, sesji rady gminy,
przekazywała do siebie telefon, jest osobą otwartą na kontakty z mieszkańcami –
podkreślili.
Problem jazdy na skrzyżowaniu Dębowa Góra/Dąbrowice – wskazał, że wcale nie
widuje tam policji, a kierujący omijają linie zwalniające – od razu jedna z obecnych
poruszyła temat weryfikując, że się z tym nie zgadza – bo nawet w ostatnich dniach
sama była świadkiem kontroli prowadzonej przez policję w tym miejscu.
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