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1-29 luty 2016 roku
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cele spotkania konsultacyjnego,
aktualny stan bezpieczeństwa na podległym terenie,
dotychczasowy sposób zorganizowania Policji, w tym służby zewnętrznej na podległym terenie
z uwzględnieniem m. in. sposobu nawiązywania kontaktu z Policją,
zaprezentowano założenia „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.

W okresie od 1 do 29 lutego 2016 roku na terenie Powiatu Nowosądeckiego zorganizowano
i przeprowadzono sześćdziesiąt pięć spotkań konsultacyjnych, podczas których omówiono założenia
„Map zagrożeń”.
Władze samorządowe oraz mieszkańcy gmin Powiatu Nowosądeckiego z zadowoleniem przyjęli
propozycje utworzenia „Map zagrożeń”. Program ten pozwoli na rzetelne i czytelne przedstawienie
skali i rodzaju zidentyfikowanych zagrożeń na danym terenie, a także na racjonalne kierowanie sił
i środków Policji w miejsca zagrożone. Społeczność lokalna zainteresowana jest przede wszystkim
zagrożeniami występującymi w bezpośrednim sąsiedztwie, co determinuje potrzebę tworzenia map
zagrożeń na poziomie konkretnych miejsc zagrożonych ( dokładne miejsce, ulica, dzielnica).
Zasadnym jest również tworzenie map na potrzeby wymiany informacji pomiędzy podmiotami
odpowiedzialnymi za stan bezpieczeństwa i porządku publicznego, obrazujących lokalne zagrożenia,
które z uwagi na charakter informacji nie zawsze należy publikować. Uczestnicy konsultacji
pozytywnie ocenili dotychczasowy sposób zorganizowania służby zewnętrznej w Komendzie
Miejskiej Policji w Nowym Sączu oraz podległych jej jednostkach. Zwrócili uwagę
na bardzo ważną rolę jaką w strategii budowania bezpieczeństwa zajmuje dzielnicowy. Dzielnicowy,
zgodnie z ich oczekiwaniami, ma pełnić rolę łącznika pomiędzy Policją, a społecznością lokalną.
W celu ujednolicenia sposobu oraz formy przekazywania informacji w zakresie występujących
zagrożeń w Wydziale Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu opracowano „Kartę
Zgłoszenia Zagrożenia”, którą rozpowszechniono wśród uczestników konsultacji. Istotą
wprowadzenia tej karty jest próba ujednolicenia zasad przekazywania informacji o zagrożeniach dla
bezpieczeństwa i porządku publicznego przez podmioty pozapolicyjne.
Uczestnicy konsultacji sformułowali wnioski o wzmożenie nadzoru nad bezpieczeństwem w ruchu
drogowym. Ponadto zwrócili uwagę na konieczność kierowania do służby większej liczby
policjantów, w szczególności w rejony zagrożone wykroczeniami.

