Gmina - Olsztynek - 2814093
(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 – 7 osób;
 inna strona internetowa (urzędu miasta/ gminy) – 5 osób;
 podczas organizowania konsultacji społecznych mieszkańców z przedstawicielami Policji
– 4 osoby;
 spotkania ze społecznością olsztynecką – 1 osoba.
2. Jeden z uczestników konsultacji wyraził brak zainteresowania prezentowaniem map zagrożeń.
3. Przedstawiciel Stowarzyszenia z Olsztynka wnosił o zwiększenie etatowe posterunku szczególnie
w etaty dzielnicowych. Zwrócił również uwagę na występowanie wakatów, co w jego opinii
wydaje się w tej kategorii etatowej niedopuszczalne.
4. Uczestnicy konsultacji wskazali na zagrożenie przestępczością kryminalną, związaną
z kradzieżami (3 wskazania), włamaniami do piwnic i bójkami (po 1 wskazaniu).
5. Dostrzegalne są zagrożenia przestępczością gospodarczą związaną z funkcjonowaniem salonów
gier i działalnością oszustów.
6. Zasygnalizowano proceder sprzedaży narkotyków i dopalaczy na terenie szkół.
7. Apelowano o przeciwdziałanie zjawisku kłusownictwa (ryb i łowieckiego), kradzieży drewna
z lasów i kradzieży narzędzi rybackich.
8. W opinii uczestnika konsultacji zagrożeniem jest zanieczyszczanie środowiska naturalnego.
9. W zakresie zagrożeń wykroczeniami szczególnie uciążliwymi społecznie zwrócono uwagę na:
a. wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu – 2 wskazania, w tym
związane z grupującą się młodzieżą w godzinach nocnych;
b. wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (dewastacja posesji i wandalizm) –
2 wskazania;
c. wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi (spożywanie alkoholu w miejscach publicznych) – 1 wskazanie.
10. W zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym wskazywano na konieczność
niwelowania następujących zagrożeń:
 przekraczanie przez kierowców prędkości (np. na drodze Kudypy – Sząbruk; również
przez motocyklistów) – 6 wskazań;
 kierowanie pod wpływem alkoholu – 1 wskazanie.
Zdiagnozowane zagrożenia i oczekiwania zgłoszone podczas konsultacji społecznych przekazane zostały
do realizacji poszczególnym komórkom organizacyjnym Komisariatu Policji w Olsztynku, a także na
bieżąco przekazywane są właściwym rzeczowo i miejscowo instytucjom i służbom. Ponadto zostały one
uwzględnione w analizie zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego.

