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       (nazwa gminy)                 (kod TERYT) 

PROPOZYCJE I WNIOSKI ZGŁASZANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
NA POZIOMIE GMINNYM

w okresie 01 – 26 lutego 2016 r.

1. Uczestnicy wskazywali następujące formy obrazowania map zagrożeń bezpieczeństwa:
 strona internetowa jednostki Policji – 24 osoby;
 inna strona internetowa (urzędu miasta/ gminy) – 21 osób;
 podczas organizowania konsultacji społecznych mieszkańców z przedstawicielami Policji

– 20 osób;
 tablice ogłoszeń na wsi, portale wiejskie – 2 osoby;
 portale społecznościowe – 1 osoba.

2. Jeden  z  uczestników konsultacji  wyraził  opinię,  iż  nie  jest  zainteresowany  zapoznaniem się
z mapą zagrożeń.

3. Przedstawiciel MOPS w Barczewie zaproponował by  na poziomie lokalnym  dążyć do poprawy
poczucia  bezpieczeństwa  poprzez  niwelowanie  zjawiska  spożywania  alkoholu  w  miejscach
publicznych (okolice sklepów, parki, place zabaw).

4. W  trakcie  spotkania  z  pracownikami  MOPS  w  Barczewie  stwierdzono,  iż  najlepszym
rozwiązaniem byłoby przesyłanie ankiet do jednostek Policji, które następnie przekazywałyby ich
analizę  do  Urzędów,  a  także  prezentowanie  ich  na  stronach  internetowych  KMP  i  KWP
w Olsztynie.

5. Pracownicy socjalni z MOPS w Barczewie wyrazili obawę, iż prowadzenie badań ankietowych
nie odzwierciedla faktycznego poczucia bezpieczeństwa ogółu mieszkańców z uwagi na fakt, iż
każdy może mieć różne doświadczenia. Jednocześnie podkreślili, iż kategorie policyjne zawarte
w założeniach mapy zagrożeń bezpieczeństwa są w ich opinii poprawnie dobrane. 

6. Przedstawiciel  sołectwa  z  gm.  Barczewo  zasugerował,  by  mapa  zagrożeń  bezpieczeństwa
posiadała  bezpośredni  adres  internetowy lub by prezentowana była  na stronie  urzędu miasta/
gminy.

7. Sołtysi wnioskowali, by zwiększyła się liczba działań podejmowanych przez Policję w terenie.
8. Wnioskowano o  częstsze kontrole drogowe i  większą liczbę patroli  kontrolujących trzeźwość

oraz bezpieczeństwo mieszkańców i kierowców – 2 wskazania.
9. Jeden z uczestników jako zagrożenie wskazał kradzieże samochodów.
10. Jeden z uczestników dostrzega zagrożenie przestępczością narkotykową.
11. Mieszkańcy jako miejsca zagrożone wskazywali cmentarz przy ul. Armii Krajowej w Barczewie;

staw przy amfiteatrze; stare baseny – trasa na Zalesie oraz drogę wojewódzką na Jeziorany (DK –
16).

12. Wśród zagrożeń wskazano na kradzieże drzewek owocowych, owoców w sadach.
13. Wykroczenia popełniane w okresie letnim w związku z turystyką i rekreacją.
14. Jako zagrożenia wskazywane były również takie patologie społeczne jak przemoc w rodzinie,

alkoholizm i bezrobocie.
15. Wskazano na niebezpieczeństwa związane z zakupem papierosów przez dzieci z gimnazjum.
16. Wśród zagrożeń wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie zwrócono uwagę na:

a. wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 6 wskazań:
 zaśmiecanie ulic – 1 wskazanie;
 chuligaństwo w godzinach nocnych – 1 wskazanie;
 młodzież  pod  wpływem  alkoholu,  hałasująca  w  parkach  i  na  placach  zabaw,

spożywająca alkohol na klatkach schodowych budynków – 4  wskazania;
b. wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego – 4 wskazania;
c. wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (spożywanie alkoholu w miejscach publicznych) – 6 wskazań.
17. Wśród zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskazano na:



 nadmierną prędkość pojazdów, nieprzestrzeganie znaków ograniczających prędkość – 5
wskazań;

 pijanych kierowców, bez uprawnień – 4 wskazania;

 parkowanie pojazdów przy przejściach dla pieszych.
18. W zakresie infrastruktury przestrzeni publicznej mającej wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców

zwrócono uwagę na:
 brak  oświetlenia  w newralgicznych  miejscach  sołectwa,  na  bocznych  drogach gminnych

i powiatowych,  którymi  poruszają  się  piesi  w  godzinach  wieczorowo  -   nocnych  –  4
wskazania;

 słabo oświetlone przejścia dla pieszych – 1 wskazanie.

Zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone podczas konsultacji społecznych przekazane zostały
do realizacji  poszczególnym komórkom organizacyjnym Komisariatu Policji  w Barczewie, a także na

bieżąco  przekazywane są właściwym rzeczowo i miejscowo instytucjom. Ponadto zostały one
uwzględnione w analizie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.


