3 lutego 2016 roku
Inkubator Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miejskim w Łapach ul. Sikorskiego – 130
uczestników
Postulat związany z koniecznością rozwiązania problemu związanego z brakiem możliwości
umieszczania osób z rejonu miasta i gminy Łapy w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku
Zbyt szyba jazda ulicami miasta motocyklistów, również w porze nocnej
Rowerzyści łamiący przepisy ruchu drogowego (przejedzenie rowerem przez przejścia dla
pieszych)
Nieprawidłowo zaparkowane pojazdy w rejonach przedszkoli i szkół
Zakłócanie porządku w lokalu Pizza Paris
Problem dotyczący wyprowadzania psów i nie sprzątania po nich (szczególnie w okolicy skweru
przed Domem Kultury w Łapach)
Zwiększenie ilości miejsc parkingowych w Łapach
Parkowanie na przejściach dla pieszych (rejon bloków przy Banku Millenium)
Brak progów zwalniających w rejonie Przedszkola nr 2 przy ul. Cmentarnej
Kontrola przez nieumundurowanych funkcjonariuszy rejonów sklepów spożywczych, w
szczególności przy ul. Bohaterów Westerplatte
Zaśmiecanie miejsc publicznych podczas imprez masowych organizowanych w Łapach
Policja zobowiązała się do realizacji postulatów leżących w kompetencjach. Skierowano patrole
policyjne zarówno z WRD jak WPI w miejsca wskazane podczas konsultacji zarówno te związane z
łamaniem przepisów w ruchu drogowym jak i z zakłócaniem porządku publicznego. Postulaty leżące
w kompetencjach innych instytucji zostały przekazane poszczególnych podmiotom pozapolicyjnym.
15 lutego 2016 roku
Inkubator Przedsiębiorczości przy Urzędzie Miejskim w Łapach ul. Sikorskiego
Postulat związany z koniecznością rozwiązania problemu związanego z brakiem możliwości
umieszczania osób z rejonu miasta i gminy Łapy w Izbie Wytrzeźwień w Białymstoku
Łamanie przepisów ruchu drogowego związanych z nadmierną prędkością poruszania się pojazdów
w rejonie Przedszkola nr 2 w Łapach przy ul. Cmentarnej
Nieodpowiednie oznakowanie rejonu Przedszkola nr 2 w Łapach, utrudniony wyjazd z parkingu
Brak progów zwalniających w rejonie Przedszkola nr 2 w Łapach
W przypadku zakłóceń porządku publicznego konieczność interwencji paroli nieumundurowanych
Utworzenie posterunku Policji w Czarnej Białostockiej
Udrożnienie ruchu w rejonie bloków cukrowniczych w Łapach przy ul. Cmentarnej (zaparkowane
po obu stronach jezdni pojazdy utrudniają wyjazd z parkingu)
Zwiększenie środków na rzecz walki z narkotykami i dopalaczami
Kontrola bezpieczeństwa przejazdu kolejowego w miejscowości Uhowo- zwrócenie uwagi na
rogatki, które nie zawsze się zamykają
Utworzenie Komisariatu Policji w Sobolewie
Umieszczenie cyberprzestępczości na tworzonej mapie zagrożeń
Rzetelne reagowanie na wszystkie interwencje zgłaszane Policji

Policja zobowiązała się do realizacji postulatów leżących w kompetencjach. Skierowano patrole
policyjne zarówno z WRD jak WPI w miejsca wskazane podczas konsultacji zarówno te związane z
łamaniem przepisów w ruchu drogowym jak i z zakłócaniem porządku publicznego. Postulaty leżące
w kompetencjach innych instytucji zostały przekazane poszczególnych podmiotom pozapolicyjnym.
25 lutego 2016 roku
Świetlica wiejska Daniłowo Małe
Nadmierna prędkość pojazdów poruszających się po miejscowości Daniłowo Duże
Problem bezpańskich psów
Postulat konieczności rozwiązania kwestii związanej z brakiem możliwości przewożenia osób z
rejonu Daniłowa Dużego i Małego do Izby Wytrzeźwień w Białymstoku
Policja zobowiązała się do realizacji postulatów leżących w jej kompetencjach. Skierowano patrole
WRD w celu egzekwowania przestrzegania przepisów w ruchu drogowym. Ponadto dzielnicowy
wskazane miejsca objął szczególnym nadzorem.

