KONSULTACJE SPOŁECZNE SZCZEBLA POWIATOWEGO:
Liczba uczestników – 393 osoby.
I. Propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych w dniu 2 lutego 2016 roku w
Urzędzie Miejskim w Łomży:
1) rozważyć patrole piesze policji wspólnie z wolontariuszami Grupy Ratowniczej,
2) na podstawie opracowanej mapy zagrożeń rozważyć możliwość przywrócenia Posterunków Policji z
pełną obsadą funkcjonariuszy szczególnie w Piątnicy celem podniesienia bezpieczeństwa,
3) realizowanie cyklicznych konsultacji w innych dzielnicach miasta Łomża np. (śródmieście, starówka,
południe),
4) zwiększyć działania policji w zakresie przestępstw narkotykowych i dopalaczy,
5) objąć szczególnym nadzorem parking, plac zabaw, teren rekreacyjno – sportowy przy Szkole
Podstawowej nr 5 w Łomży ul. Polna (niszczenie mienia),
6) kierowcy poruszający się ul. Wojska Polskiego przekraczają dopuszczalną prędkość,
7) kierowcy poruszający się ul. Sikorskiego przekraczają dopuszczalną prędkość (szczególnie
zamieszkujący poza Łomżą),
8) znaki na ul. Browarnej są ustawione w sposób niewłaściwy,
9) w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych rozważyć możliwość wyposażenia przejść w
sygnalizację świetlną uruchamiana przez pieszego,
10) brak lewoskrętów na ul. Piłsudskiego szczególnie uciążliwy przy zjeździe do Wojewódzkiego
Szpitala Zespolonego w Łomży,
11) kierowcy samochodów ciężarowych poruszają się Al. Legionów pomimo obowiązującego zakazu,
12) kierowcy jadący lewym pasem jezdni nie ustępują pierwszeństwa pieszym pomimo, iż kierowca
poruszający się psem prawym zatrzymał się przed przejściem dla pieszych,
II. Propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych w dniu 18 lutego 2016 roku w
Sali Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży:
1) dostosowanie struktur organizacyjnych może nastąpić po całkowitym zakończeniu prac nad mapami
zagrożeń,
2) w dalszym ciągu prowadzić działania ukierunkowane na poprawę bezpieczeństwa w ze szczególnym
uwzględnieniem ruchu tranzytowego TIR,
3)
kontynuować
prowadzenie
konsultacji
społecznych
na
niższych
poziomach,
4) wykorzystać wdrożony na terenie gminy ŁOMŻA system sms-owego powiadamiania mieszkańców
na
potrzeby
działań
prowadzonych
przez
funkcjonariuszy
KMP
w
Łomży,
5) angażować placówki oświatowe związane z wyposażaniem uczniów w elementy odblaskowe,
6) zachęcać placówki oświatowe do wprowadzania na terenie szkół elementów poprawiających
bezpieczeństwo na przykładzie Zespołu Szkół w Piątnicy.
Policja zobowiązała się do bieżącej realizacji zgłoszonych postulatów

