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PROPOZYCJE I WNIOSKI ZGŁASZANE PODCZAS KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

NA POZIOMIE POWIATOWYM 

w okresie 01-26.02.2016 r. 

 

 

1. W zakładce  „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” , umieszczać  wyprzedzająco informacje  dla 

mieszkańców dotyczące wszelkich utrudnień związanych z organizacją i przebiegiem  imprez 

kulturalno-rozrywkowych i sportowych. 

2. Dokonać analizy posiadanych baz informatycznych służb, inspekcji i straży , celem 

ewentualnego dołączenia do tworzonej bazy „Mapa zagrożeń bezpieczeństwa” danych na 

temat zagrożeń w zakresie których podmiotem wiodącym są inne służby. 

3. Na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w zakładce  „Mapa zagrożeń 

bezpieczeństwa” zamieścić  linki na strony internetowe instytucji przekazujących informacje 

dotyczące zagrożeń np. powodziowych, pogodowych, remontów dróg. 

4. Umieszczenie na stronie internetowej Komendy Miejskiej Policji w Elblągu w zakładce  

„Mapa zagrożeń bezpieczeństwa”  z wyprzedzeniem, komunikatów dotyczących  zagrożeń np. 

wyłączenia z ruchu ulic spowodowane uroczystościami państwowymi, kościelnymi, 

imprezami kulturalno-rozrywkowymi, może to być na zasadzie linków do stron instytucji i 

organizacji  odpowiedzialnych za powyższe komunikaty. 

5. Jeżeli tworzona jest mapa zagrożeń z danymi za 2015 rok bez podziału na kwartały , to czy 

tworzona na bieżąco  mapa zagrożeń za kwartały następujące po sobie w 2016 roku, będzie 

zawierała dane w sposób narastający?.  

6. Utworzenie na terenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nad Jarem” wzorem innych spółdzielni 

mieszkaniowych, punktu przyjęć interesantów przez dzielnicowych z tego rejonu.  

7. Stworzenie zakładki o nazwie „Pomoc prawna” zawierającej linki do stron internetowych 

dotyczących aktualnych przepisów prawa, poradników prawnych i instytucji udzielających 

pomocy – zgłaszali  przedstawiciele placówek oświatowych, mieszkańcy. 

8. Zwiększenie w porze wieczorowej liczby partoli w obszarze szkół i placówek oświatowych 

jak również obiektów nie posiadających monitoringu zewnętrznego (boiska sportowe, place 

zabaw). 

9. Uciążliwe dla mieszkańców Osiedla Zawada sąsiedztwo sklepów monopolowych i salonu gier 

w okolicy ulicy Rodziny Nalazków.  

10. Uciążliwe dla mieszkańców  ul. Ogólnej 61  gromadzenie się w okolicy bloku grupy młodych 

ludzi spożywającej alkohol. 

11. Mieszkańcy ulicy Leśmiana 5-7, zgłaszają problem z młodzieżą spożywającą alkohol na 

boisku sportowym. Młodzi ludzie dewastują mienie. 

12. Problem z młodzieżą spożywającą alkohol i dewastującą mienie, zgłaszają  mieszkańcy ulicy 

Myliusa 20 

13. Mieszkańcy Osiedla Nad Jarem zgłaszają problem jakim jest źle oznakowane przejście dla 

pieszych na skrzyżowaniu ulic Broniewskiego i Kłoczowskiego. 

14. Mieszkańcy ulicy Fałata zgłaszają, że w okolicach Parku Kajki w porze wieczorowo-nocnej 

brak patroli pieszych, co poprawiło by bezpieczeństwo osób przechodzących przez park o tej 

porze. 

15. Mieszkańcy ulicy Płk. Dąbka 88-92 zgłaszają problem bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Na drodze osiedlowej kierowcy poruszają się zbyt szybko. Stwarza to groźbę wypadków 

drogowych. Proszą o patrole Straży Miejskiej i Policji.  

16. Mieszkańcy ulicy Płk Dąbka (okolice stacji BP) proszą o częstsze  partole Policji w okolicy 

stacji paliw i salonu gier. Zakłócenie ciszy nocnej. 

 

 

 


