INFORMACJE
z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących założeń
„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”
na poziomie powiatu skierniewickiego
za okres styczeń - marzec 2016 roku

I.

Liczba zaplanowanych
(ogółem):

oraz zrealizowanych konsultacji/spotkań społecznych

Z inicjatywy Komendanta Miejskiego Policji w Skierniewicach – podinsp. Tomasza Jarzyny
w miesiącu lutym 2016 roku odbyły się 4 spotkania na poziomie powiatu skierniewickiego,
podczas którego przedstawiciele skierniewickiej policji przedstawili idee tworzenia map
zagrożeń i zbierania informacji o ewentualnych zagrożeniach.
II.

Liczba uczestników konsultacji społecznych:
Łącznie w 4 spotkaniach uczestniczyło około 59 osób.

III.

Podmioty/instytucje reprezentowane w trakcie konsultacji społecznych:





















IV.

Starosta Skierniewicki – Mirosław Belina
Kierownik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa
Powiatowego w Skierniewicach.
Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach.
Komendant Straży Miejskiej w Skierniewicach.
Komendant Posterunku Straży Ochrony Kolei w Skierniewicach.
Komendant Posterunku Państwowej Straży Rybackiej w Skierniewicach.
Kierownik Oddziału Terenowego Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.
Nadleśniczy Lasów Państwowych Nadleśnictwa Skierniewice.
Zarząd Okręgowy Państwowej Straży Łowieckiej w Skierniewicach.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach.
Kierownik Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Skierniewicach.
Zastępca Dyrektora Sanepidu w Skierniewicach Wójt Gminy Słupia – Mirosław
Matulski.
Wójt Gminy Godzianów – Zdzisław Tuleja
Wójt Gminy Głuchów – Andrzej Kowara
Wójt Gminy Maków – Jerzy Stankiewicz
Wójt Gminy Kowiesy – Jarosław Pepka
Wójt Gminy Bolimów – Stanisław Linart
Wójt Gminy Lipce Reymontowskie – Jerzy Czerwiński
Reprezentant Gminy Skierniewice – Ryszard Łazęcki
Dyrektorzy i przedstawiciele szkół wszystkich szczebli powiatu skierniewickiego,
ziemskiego i grodzkiego.

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:
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Zastępca Dyrektora Sanepidu w Skierniewicach zgłosił problem dotyczący złych
warunków sanitarnych w jakich zamieszkują ludzie, chodzi głównie o brak dostępu
do urządzeń sanitarnych czy też bieżącej wody.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach wskazał zagrożenie polegające na
brak stosownych zgłoszeń dotyczących padłych zwierząt, co może skutkować
ewentualnym zagrożeniem w kierunku epidemii miejscowej bądź też wychodzącej
poza obszar powiatu skierniewickiego. Ponadto wskazał zagrożenie polegające na
brak stosownych szczepień zwierząt gospodarczych w tym w szczególności psów,
które może wiązać się z problemami w przypadku pogryzień, gdzie proces leczenia
jest długotrwały.
Zarząd Okręgowy PZŁ w Skierniewicach zgłosił, że na terenie gminy Skierniewice
zauważono grupę zdziczałych psów atakujących zwierzynę łowną. Przepisy prawne
uniemożliwiają myśliwym eliminacje tego zjawiska - odstrzał psów. Zaproponował
wspólne szkolenie z zakresu przeciwdziałania kłusownictwu.
Wójt Gminy Maków wskazał problem z budową drogi w okolicy Makowa z powodu
braku zgody na zmianę numeracji drogi. Również odniósł się również do zagrożenia
związanego z budową wiatraków – niezadowolenie społeczne wynikające z obawy
o szkodliwość wiatraków.
Przedstawiciele Zespołu Szkół nr 3 w Skierniewicach zgłosili potrzebę częstszych
patroli i profilaktycznych wizyt policji, które poruszałyby tematykę dopalaczy.
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