
SPRAWOZDANIE  

z konsultacji społecznych przeprowadzonych na terenie Grudziądz – powiat grodzki 

na podstawie pisma Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy WP-I.5100.4.2.2016.PP 

z dnia 25.01.2016r. dotyczącego mapy zagrożeń bezpieczeństwa 

 

 

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący 

wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego policja wychodzi z inicjatywą tworzenia 

narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zdefiniowanie i przedstawienie lokalnym społecznościom 

skali i rodzaju zagrożeń oraz instytucji współodpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa 

i porządku publicznego. Takim narzędziem powinny być mapy zagrożeń bezpieczeństwa. Mając 

powyższe na uwadze w ramach realizacji konsultacji społecznych przedstawiciele Komendy Miejskiej 

Policji w Grudziądzu zorganizowali spotkanie, podczas którego zaprezentowali ideę tworzonych map 

bezpieczeństwa zagrożeń, przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa na terenie gminy za rok 2015 

oraz przyjęli propozycje zgłaszane przez uczestników.  

 

1. Czas i miejsce spotkania 

19.02.2016r., MORiW – MARINA ul. Portowa w Grudziądzu 

2.  Uczestnicy spotkania 

- Radny Rady Miejskiej w Grudziądzu, 

- przedstawiciele placówek oświatowych (Szkoła Podstawowa nr 12, 15,18, Gimnazjum nr 7, 

Liceum Ogólnokształcące nr II, Zespół Szkół Rolniczych, Zespół Szkół Technicznych, Centrum 

Kształcenia Ustawicznego w Grudziądzu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Grudziądzu), 

- przedstawiciel Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej, 

- prezesi GKS Olimpia, MPGN, Spółdzielni Mieszkaniowej, 

- dyrektor MORiW. 

3. Zgłaszane propozycje  

- brak miejsc parkingowych dla uczniów Zespołu Szkół Rolniczych w ciągu ul. Lipowej; 

zgłasza dyrektor szkoły; stanowisko Policji – Naczelnik WDR w dniu 22.02.2016r. wraz 

z przedstawicielem ZDM przeprowadzi lustrację tego rejonu, 

- gromadzenie się osób spożywających alkohol na terenie boiska SP 18 przy ul. Dąbrówki 

w godzinach nocnych w czasie weekendów; zgłasza dyrektor szkoły; stanowisko Policji – 

kontrole patroli w ramach wyznaczonych miejsc zagrożonych oraz współpraca z patrolami 

Straży Miejskiej, 

- poprawa bezpieczeństwa w ciągu ulicy Legionów na wysokości bramy wyjazdowej z Centrum 

Kształcenia Ustawicznego; zgłasza przedstawicie i dyrektor CKU- miejsca parkingowe 

utworzone w wyniku modernizacji ulicy Legionów ograniczają widoczność osobom 

włączającym się do ruchu; stanowisko w tej sprawie zajął Naczelnik WRD, który zapowiedział, 

że w dniu 22.02.2016r. wraz z przedstawicielem ZDM przeprowadzi lustrację tego odcinka 

ul. Legionów. 

4. Uwagi i spostrzeżenia 

W trakcie konsultacji społecznych najwięcej spostrzeżeń zgłaszanych przez podmioty biorące 

w nich udział dotyczyło poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz zwiększenie ilości patroli 

ruchu drogowego.  Nie  było propozycji oraz uwag dotyczących bezpośrednio map zagrożeń.  

 

 


