INFORMACJA
KMP W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH
z przeprowadzonych konsultacji społecznych na poziomie powiatu Siemianowic Śląskich
w miesiącu lutym 2016 r.

Data konsultacji: 11 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie
Liczba uczestników: 42
Propozycje i wnioski uczestników:
1. informowanie obywateli o zgłaszanych przez nich zagrożeniach poprzez stworzoną mapę,
2. utworzenie przejrzystego i jednolitego kryterium pozwalającego na usystematyzowanie sposobu doboru
informacji wprowadzanych do mapy zagrożeń,
3. wprowadzanie do mapy zagrożeń tylko danych obiektywnych tj. takich które zostały zweryfikowane i
potwierdzone,
4. zapewnienie sił i środków do realizacji przedsięwzięcia jakim jest mapa zagrożeń,
5. przeprowadzenie działań polegających na „nauczeniu obywateli czytania zamieszczonych w mapie
danych”,
6. tworzenie map zagrożenia bezpieczeństwa nie może mieć charakteru akcyjnego, musi to być forma
długofalowa,
7. propozycja umieszczenia na mapie zagrożeń instrumentu pozwalającego na wskazanie obywatelowi
syntetycznych rozwiązań w krytycznych sytuacjach.,
8. wniosek o umieszczanie na mapie zagrożeń informacji dotyczących dopalaczy i narkotyków oraz
zagrożeń środowiskowych i epidemiologicznych.
Data konsultacji: 15 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Liczba uczestników: 22
Propozycje i wnioski uczestników:
1. wprowadzenie na mapie rozróżnienia osób nieletnich i dorosłych popełniających wykroczenia i
przestępstwa,
2. naniesienie na mapie problemów dotyczących zachowań samobójczych celem podjęcia przez
psychologów skutecznej diagnozy osób i środowisk oraz kierowania nakładów finansowych w podjęta
profilaktykę,
3. umieszczenie na mapie dokonywanych w mieście aktów wandalizmów,
4. mapa powinna zawierać również część informacyjną wyjaśniającą podstawowe pojęcia prawne oraz
sposób zgłoszenia przestępstw i wykroczeń,
5. zaznaczenie na mapie miejsc szczególnie niebezpiecznych w mieście na wzór oznaczeń „Czarnych
punktów” drogowych,
6. ujęcie na mapie newralgicznych miejsc zagrażających bezpieczeństwu takich jak np. grupowanie się
młodzieży.
Data konsultacji: 16 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: Willa Fitznera
Liczba uczestników: 23
Propozycje i wnioski uczestników:
1. narzędzie do wizualizacji zagrożeń bezpieczeństwa w postaci map powinno mieć formę mobilną np. z
poziomu telefonu,
2. zamieszczanie informacji dotyczących cyklu zebrań osiedlowych członków spółdzielni
z dzielnicowymi,
3. zaznaczenie na mapie obiektów poprzemysłowych, opuszczonych zakładów pracy jako miejsc o dużym
ryzyku popełniania przestępstw i wykroczeń,
4. naniesienie na mapę pustostanów, budynków o złym stanie technicznym, a zagrażającym bezpieczeństwu

publicznemu szczególnie pieszym,
5. rozróżnienie w statystyce nietrzeźwych kierujących z terenu Siemianowic Śląskich oraz z poza miasta,
6. umieszczenie na mapie miejsc objętym monitoringiem.
Data konsultacji: 17 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: SCK Jarzębina
Liczba uczestników: 19
Propozycje i wnioski uczestników:
1. zaznaczenie na „Mapie Zagrożeń” miejsc w których dochodzi do notorycznych przestępstw na tzw
„wnuczka”.
Data konsultacji: 18 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: ROD Szarotka
Liczba uczestników: 23
Propozycje i wnioski uczestników:
1. zaznaczenie na „Mapie Zagrożeń” terenów ogródków działkowych w których dochodzi do częstych
włamań oraz niszczenia mienia.
Data konsultacji: 19 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: Śląskie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw
Liczba uczestników: 10
Propozycje i wnioski uczestników:
1. zaznaczenie na „Mapie Zagrożeń” lokali gastronomicznych i sklepów prowadzących działalność w
godzinach nocnych w obrębie których dochodzi do naruszenia bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Data konsultacji: 22 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: Zakład Terapii Uzależnień i Współuzależnień
Liczba uczestników: 45
Propozycje i wnioski uczestników:
1. umieszczenie na mapie zagrożeń miejsc objętych monitoringiem,
2. zaznaczenie na mapie obiektów, do których można zwrócić się o pomoc, np. OIK, Policja, zakłady
terapeutyczne i umieszczenie zakładek odsyłających do stron profilaktycznych z danej problematyki,
3. umieszczenie na mapie informacji o dzielnicowych z danego rejonu,
Data konsultacji: 23 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: Dom Katechetyczny Parafii pw. Michała Archanioła
Liczba uczestników: 27
Propozycje i wnioski uczestników:
1. zaznaczenie na mapie obiektów, do których można zwrócić się o pomoc, np. OIK, MOPS, zakłady
terapeutyczne itp. i umieszczenie zakładek odsyłających do stron profilaktycznych z danej problematyki,
2. umieszczenie na mapie przestępstw popełnianych na seniorach z dokładnym opisem, np. oszustwo na
wnuczka, na pracownika administracji itp.,
3. zaznaczenie na mapie przejść dla pieszych, na których doszło do potrąceń z opisem sprawcy zdarzenia
(czy z winy pieszego czy kierowcy) na przykładzie „czarnych punktów” na drogach,
4. umieszczenie na mapie komunikatów związanych z zanieczyszczeniem powietrza lub przekierowanie na
stronę, gdzie można taką informację odczytać.
Data konsultacji: 24 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: ROD Malwa
Liczba uczestników: 25
Propozycje i wnioski uczestników:

1. umieszczenie na mapie zagrożeń terenów ogródków działkowych, w których dochodzi do częstych
włamań oraz aktów dewastacji mienia.
Data konsultacji: 25 luty 2016 r.
Miejsce konsultacji: SCK Chemik
Liczba uczestników: 87
Propozycje i wnioski uczestników:
1. umieszczenie na mapie przestępstw popełnianych na seniorach z dokładnym opisem, np. oszustwo na
wnuczka, na pracownika administracji itp.,
2. zaznaczenie na mapie przejść dla pieszych, na których doszło do potrąceń z opisem sprawcy zdarzenia
(czy z winy pieszego czy kierowcy) na przykładzie „czarnych punktów” na drogach,
3. ujęcie na mapie newralgicznych miejsc zagrażających bezpieczeństwu tj., np. grupowanie się młodzieży
czy osób z tzw. marginesu społecznego.

