INFORMACJA
KPP w Zawierciu
z przeprowadzonych konsultacji społecznych na poziomie powiatu zawierciańskiego
w miesiącu lutym 2016r.
Data konsultacji - 11.02.2016 r.
Miejsce konsultacji – Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Liczba uczestników konsultacji - 11
Propozycje i wnioski uczestników
1. na mapie obowiązkowo powinny się znaleźć miejsca zdarzeń drogowych tak aby osoby odpowiedzialne za
stan infrastruktury drogowej mogłyby podjąć działania w kierunku modelowania przestrzeni publicznej
infrastruktury drogowej celem wyeliminowania czynników mających wpływ na występowanie zdarzeń
drogowych.
2. podpalenia, pożary w szczególności na terenach wiejskich, pomimo sezonowego charakteru tego
zagrożenia, jest to na tyle poważny problem szczególnie w wschodnich gminach powiatu zawierciańskiego, iż
obowiązkowo powinien znaleźć się na mapie zagrożeń.
3. oszustwa osób starszych w szczególności na terenach wiejskich, uczestnicy konsultacji przyznali, iż może
to być trudne do odwzorowania na mapie, zawnioskowali jednak o zamieszczanie „punktów” działalności
oszustów i to zarówno tych internetowych jak również tych których ofiarami staja się osoby starsze.
4. powodzie, podtopienia – te zagrożenia jak również występowanie cieków wodnych powinny znaleźć się na
mapie gdyż miałoby to wykorzystanie przy zakupie działek, podejmowania decyzji o budowie domów przez
mieszkańców powiatu zawierciańskiego.
5. stworzyć jedną ogólnopolską bazę z zagrożeniami zdefiniowanymi przez wszystkie służby i inspekcje z
możliwością filtrowania poszczególnych grup zagrożeń. Stwierdzono również, iż tak wypracowane mapy
powinny być podstawą do działań profilaktycznych przedstawicieli wszystkich służb.
6. w tworzeniu map zagrożeń nie skupiać się na „wielkiej” przestępczości, gdyż poczucie bezpieczeństwa
obywateli jest naruszone przez „małą” przestępczość, taka jak akty wandalizmu, niszczenie mienia drobne
kradzieże. W tym przypadku nie ma znaczenia „skala” przestępstwa, założeniem jest, że będą umieszczane
wszystkie przestępstwa.
7. narkotyki i dopalacze, jako kolejne kwestie, które leżą na sercu mieszkańcom powiatu zawierciańskiego i
geografia ich występowania powinna znaleźć odzwierciedlenie na mapach zagrożeń.
8. przestępczości nieletnich i miejsca występowania tego zjawiska powinny znaleźć się na mapie zagrożeń.
Data konsultacji – 25.02.2016 r.
Miejsce konsultacji - Starostwo Powiatowe w Zawierciu
Liczba uczestników konsultacji - 25
Propozycje i wnioski uczestników
1. na tworzonych mapach zaznaczone powinny być miejsca i obszary, w których pełniona jest służba
patrolowa np. Policji, Straży Miejskiej.
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