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Uczestnicy/ ilość osób
Przedstawiciele Zarządów Osiedli: Mątwy, Solno, Piastowskie,
Stare Miasto, Uzdrowisko, przedstawiciel Straży Miejskiej w
Inowrocławiu, Z – ca Naczelnika Wydziału Prewencji, Kierownicy
Rewirów Dzielnicowych oraz dzielnicowi z terenu miasta. (26)

Tematy/zgłoszone uwagi/sugestie

Sposób realizacji

1. Problem z nieprawidłowym
parkowaniem pojazdów na terenie
osiedli.

1. Reagowanie na powyższe
wykroczenia przez funkcjonariuszy
Straży Miejskiej oraz
dzielnicowych.

2. Zakłócanie porządku i spożywanie
alkoholu przez osoby w parku przy ul.
Łokietka oraz w rejonie ulic Lipowej,
Długiej i pawilonie handlowym przy
ul. Krzywoustego.

2. Skierowanie w wymienione
miejsca funkcjonariuszy służby
zewnętrznej poprzez realizowanie
m.in. patroli pieszych.

3. Większa ilość patroli pieszych w
miejscach grupowania się osób
spożywających alkohol tj. park przy ul.
Orłowskiej, ul. Stare Miasto, rejon
Gimnazjum nr 1.

3. W wymienione miejsca
kierowane są patrole policyjne i
podejmowane są czynności
zmierzające do wyeliminowania
poruszanego zjawiska.

4. Pomoc w sprawie zmiany
infrastruktury dotyczącej
zrekultywowania trawników na
odcinku od ulicy Poznańskiej 352 do
ulicy Chemicznej, co umożliwi
wybudowanie dodatkowych miejsc
parkingowych.

4. Jako propozycję rozwiązania
przyjęto – zapoznanie się z
powyższym zagadnieniem
dzielnicowego i wystosowanie
wniosku do zarządcy drogi.

5. Zbyt rzadkie sprzątanie z tzw. błota
pośniegowego i piasku ul.
Poznańskiej.

5. Obecna na spotkaniu
przedstawicielka Straży Miejskiej
oświadczyła, że jest to droga
wojewódzka i Straż Miejska
występowała, w powyższej sprawie
z wnioskami do zarządcy drogi.

Ustalono, że jest ona sprzątana dwa
razy w roku.
6. Problem spożywania alkoholu przy
ul. Poznańskiej 350 i 360 przy
sklepach. Stwierdziła, że w obrębie 50
m znajdują się cztery placówki ze
sprzedażą alkoholu.

6. Zaproszenie na spotkanie
Zarządu Osiedla Mątwy członków
Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w celu
przedyskutowania tematu
związanego z dostępnością
sprzedaży alkoholu.
Ponadto poinformowano, że
sytuacja ta jest pod stałym
nadzorem dzielnicowego
wymienionego rejonu oraz Straży
Miejskiej.

7. Fakt przebywania grup młodzieży
palącej papierosy i spożywającej
alkohol przy ul. Okrężnej i
Magazynowej (w rejonie rur
ciepłowniczych). Osoby mają tam
przebywać ok. godz. 8.00
i
11.00. Może to być młodzież
pobliskiego gimnazjum.

7. Sprawdzenie powyższej sytuacji
przez dzielnicowego przy
współudziale dyrekcji szkoły oraz
w ramach zadań doraźnych, w
wymienione miejsce będą
skierowane patrole piesze.

