ZGŁASZANE PROPOZYCJE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
– POWIAT ZIELONOGÓRSKI
 Współpraca w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym - pomiary prędkości, reakcja na
wykroczenia popełniane przez kierujących quadami, zwiększenie ilości patroli rd, lepsze
oznakowanie skrzyżowań, nieprawidłowe parkowanie.
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z przeciwdziałaniem wykroczeniom porządkowym (spożywanie alkoholu w miejscach
zabronionych, wybryki chuligańskie, „drobne” kradzieże, dewastacja mienia – jako wykroczenia
szczególnie uciążliwe dla społeczności lokalnej. Objęcie patrolami rejonu szkoły, przystanków
autobusowych, terenów wiejskich.
 Oczekiwania związane z przywróceniem Posterunku Policji w Kargowej, miejscowi policjanci
będą skuteczniej działać i będą bliżej społeczności lokalnej, pomimo faktu, iż jest mniej zdarzeń
i więcej patroli.
 Objęcie szczególnym nadzorem i represjonowanie sprawców: niszczenie mienia (znaków
drogowych), wybryki chuligańskie, spożywanie alkoholu, kradzieże, narkotyki.
 Zwrócenie szczególnej uwagi na wykroczenia w ruchu drogowym, nieprawidłowe parkowanie,
przekraczanie prędkości, a także represjonowanie kierujących pod wpływem alkoholu i środków
odurzających.
 Przywrócenie Posterunku Policji w Kargowej
 Rozbudowanie informacji dotyczących zaistniałych zdarzeń - przestępstw i wykroczeń,
poszerzenie danych związanych z punktami zagrożonymi, charakterystyką poszczególnych
miejsc, obszarów.
 Dyslokowanie patroli w miejsca wskazane w ankiecie: rejon dyskotek (wykroczenia
porządkowe), parków (wykroczenia porządkowe), szkół (narkotyki), ogródków działkowych
(włamania i kradzieże), kościołów (miejsca za kościołami – wykroczenia porządkowe).
 Dyslokowanie patroli ruchu drogowego w miejsca przejść dla pieszych, rejon szkół pod kątem
zapobiegania potrąceniom pieszych, wypadkom drogowym.
 Wypracowanie procedury powiadamiania Policji o miejscach zagrożonych – e-mail, bezpośrednie
telefony do KMP, KP, w trakcie spotkań roboczych.
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a rozbudowanie – poszerzenie danych związanych z punktami zagrożonymi, charakterystyką
poszczególnych miejsc.
 Wcześniejsze przesłanie projektu powiatowej mapy zagrożeń do zaproszonych na konsultacje
podmiotów celem jej wnikliwej analizy i wypracowania wniosków do dyskusji podczas spotkania
konsultacyjnego.
 Akceptacja zaproponowanego narzędzia w postaci mapy zagrożeń, uznanie mapy jako
przydatnej, czytelnej i niezbędnej do poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na
poszczególnych obszarach.
 Zaakceptowano formę udostępniania mapy zagrożeń na stronie internetowej KMP, jak również
wcześniejszego przesyłania mapy zagrożeń przed konsultacjami społecznymi (debatami).

