RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH
Słupsk, 28.12.2016 r.
1. Imię i nazwisko
inicjatora (jeżeli

-

dotyczy)

2.
Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
Wydział/jednostka
3. Termin
konsultacji

7-28 listopada 2016 r.

4. Przedmiot i cel
konsultacji

Przedmiotem konsultacji był projekt uchwały Rady Miejskiej w Słupsku w sprawie uchwalenia „Programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Słupska na lata 2017-2021”.
Celem zorganizowanych konsultacji było zebranie opinii na temat Programu, uzyskanie od mieszkańców poparcia
dotyczącego dokumentu oraz propozycji własnych tematów i tym samym zwiększenie ich aktywności poprzez
współdecydowanie o zapisach dokumentu i zwiększenie uczestnictwa w organizowanych procesach kształtujących
przestrzeń miejską.

5.Uzasadnienie/
podstawa prawna
(zarządzenie
Prezydenta, Rady
Miasta)

Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska nr 815/RBiZK/2016 z
18 października 2016 roku, które zostało wydane na podstawie obowiązującego w Słupsku Regulaminu Konsultacji
Społecznych, przyjętego Uchwałą nr XXI/238/2016 Rady Miejskiej w Słupsku z 27 stycznia 2016 roku w sprawie przyjęcia
Regulaminu Konsultacji Społecznych.
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6. Metoda
przeprowadzenia
konsultacji (opis)

Konsultacje miały zasięg ogólnomiejski i zostały przeprowadzone w formach:
a) spotkania konsultacyjnego, na które zaproszeni byli mieszkańcy miasta, przedstawiciele organizacji pozarządowych
(działających głównie w obszarze bezpieczeństwa) oraz przedstawiciele służb - Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna;
b) udostępnienia konsultowanego dokumentu w formie elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie
www.slupsk.pl;
c) udostępnienia dokumentów w formie papierowej do wglądu w Samodzielnym Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego,
d) formularza konsultacyjnego, za pomocą którego można było kierować uwagi do Programu.

7. Akcja
informacyjna
(opis)

Akcja informacyjna odbyła się poprzez:
a) udostępnienie informacji na stronie www.slupsk.pl oraz na facebooku Miasta,
b) przekazanie informacji do mediów – w formie e-maili oraz informacji na konferencji prasowej,
c) udostępnienie informacji na tablicy informacyjnej w ratuszu.

8. Harmonogram
Spotkanie odbyło się w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ul. Niedziałkowskiego 6.
spotkania/spotkań Rozpoczęło się o godz. 16.30 i trwało do godz. 18.00.
(scenariusz
konsultacji)
Na spotkaniu prowadzący omówili przygotowaną prezentację multimedialną zawierającą informacje dotyczące ogólnych
założeń programu, jego kształtu oraz wprowadzonych zmian. Odbyła się również dyskusja, w trakcie której głos zabierali
uczestnicy spotkania – zgłaszali uwagi oraz własne propozycje zapisów.
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9. Liczba osób
Mieszkańcy: 1
biorących udział w Radni Rady Miejskiej: 2
konsultacjach/
Przedstawiciele organizacji pozarządowych: 1
liczba uwag
Przedstawiciele służb: 6
Przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta: 2
Inne instytucje: 1
Prowadzący spotkanie: Kierownik Samodzielnego Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Jerzy Janiak
Uwagi pisemne: 2 formularze
Uwagi e-mail: 0
Uwagi podczas spotkania konsultacyjnego: 3 formularze
Razem: 5 formularzy (łącznie 10 uwag)
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW
1.
Zgłaszający
uwagę

2. Część dokumentu, do którego
zgłaszane są uwagi

Mieszkaniec
Pkt. 5 uzasadnienia do projektu
Miasta Słupska uchwały

3.Treść uwagi/opinii

4. Uwzględniono
/nie uwzględniono

5. Odpowiedź na uwagę

Wprowadzenie
„Programu” spowoduje
skutki finansowe dla
Miasta

Uwaga uwzględniona –
zmiany zostaną
wprowadzone do projektu
uchwały i jej uzasadnienia.

Proponuje się zmianę pkt 5.
uzasadnienia.
5. Skutki finansowe związane z
wejściem w życie uchwały.
Uchwalenie „Programu
zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego miasta
Słupska na lata 2017-2021” będzie
powodować skutki finansowe dla
Miasta, w postaci corocznego
przeznaczenia środków
finansowych z budżetu miasta, na
realizację celów strategicznych i
operacyjnych podmiotom
realizującym i wspierającym
poszczególne zadania oraz
prowadzenie analiz i badań
skuteczności realizacji programu.
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW
1.
Zgłaszający
uwagę

2. Część dokumentu, do którego
zgłaszane są uwagi

3.Treść uwagi/opinii

4. Uwzględniono
/nie uwzględniono

5. Odpowiedź na uwagę

Radna Rady
Miejskiej
w Słupsku

Pkt. 12 „Programu” Cele i sposoby
ich realizacji.

Sprecyzować lub
wykreślić pkt. 12

Uwaga uwzględniona –
zmiany zostaną
wprowadzone do
załącznika do projektu
uchwały.

Proponuje się wykreślić pkt. 12
„Programu”, ze względu na brak
możliwości właściwej realizacji
tego zadania i jego
monitorowania.

Wykreślić pkt. 5.
Poszanowanie dzikiej
natury w mieście oraz
zmienić pkt 8. Kontrola
dzikich wysypisk na:
Likwidacja dzikich
wysypisk.

Uwaga uwzględniona –
zmiany zostaną
wprowadzone do
załącznika do projektu
uchwały.

Proponuje się wykreślić pkt. 5 ze
względu na brak dzikiej natury
w mieście oraz zmienić pkt. 8,
zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem.
Zadaniem miasta jest likwidacja
dzikich wysypisk, a nie ich
kontrola.

I. Bezpieczeństwo w miejscach
publicznych i miejscu zamieszkania.
Sposób realizacji celu
operacyjnego: „Ograniczenie liczby
przestępstw w siedmiu najbardziej
uciążliwych dla społeczeństwa
kategoriach”:
pkt 12. Monitorowanie i reagowanie
na mowę nienawiści.

Radna Rady
Miejskiej
w Słupsku

Pkt. 12 „Programu” Cele i sposoby
ich realizacji.
VII. Bezpieczeństwo ekologiczne.
Sposób realizacji celu
operacyjnego: pkt. 5 i 8
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW
1.
Zgłaszający
uwagę

2. Część dokumentu, do którego
zgłaszane są uwagi

Komenda
Pkt. 5 uzasadnienia do projektu
Miejska Policji uchwały
w Słupsku

3.Treść uwagi/opinii

4. Uwzględniono
/nie uwzględniono

5. Odpowiedź na uwagę

Zawarcie w pkt. 5
uzasadnienia do
projektu uchwały
stwierdzenia, że
uchwalenie „Programu”
nie powoduje skutków
finansowych dla Miasta
z jednoczesnym
zastrzeżeniem, że jego
realizacja wymaga
dodatkowych środków
finansowych
przeznaczonych m.in.
na wsparcie podmiotów
biorących udział w
realizacji programu
oraz przeprowadzenie i
analizę badań
ankietowych
stanowiących jeden z
elementów oceny
skuteczności realizacji
programu.

Uwaga uwzględniona –
zmiany zostaną
wprowadzone do
załącznika do projektu
uchwały.

Proponuje się zmianę pkt 5.
uzasadnienia.
5. Skutki finansowe związane z
wejściem w życie uchwały.
Uchwalenie „Programu
zapobiegania przestępczości oraz
ochrony bezpieczeństwa obywateli
i porządku publicznego miasta
Słupska na lata 2017-2021” będzie
powodować skutki finansowe dla
Miasta, w postaci corocznego
przeznaczenia środków
finansowych z budżetu miasta, na
realizację celów strategicznych i
operacyjnych podmiotom
realizującym i wspierającym
poszczególne zadania oraz
prowadzenie analiz i badań
skuteczności realizacji programu.
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW
1.
Zgłaszający
uwagę

2. Część dokumentu, do którego
zgłaszane są uwagi

Komenda
Pkt 12 „Programu” Cele i sposoby
Miejska Policji ich realizacji.
w Słupsku
I. Bezpieczeństwo w miejscach
publicznych i miejscu zamieszkania.

3.Treść uwagi/opinii

Usunięcie pkt. 10 z
uwagi na fakt, że
wskazane działanie
należy do
podstawowych
Sposób realizacji celu operacyjnego obowiązków
„Ograniczenie liczby przestępstw w dzielnicowego i nie
siedmiu najbardziej uciążliwych dla wynika z realizacji
społeczeństwa kategoriach”:
programu oraz
usunięcie pkt. 13 z
pkt.10 Monitorowanie przez
uwagi na fakt, że
dzielnicowych problemów
zasady organizacji
zgłaszanych przez mieszkańców i
przyjmowania skarg
reakcja na ich uwagi i sugestie.
i wniosków zostały
Pkt. 13 Podejmowanie interwencji określone
na skargi zgłaszane przez
w rozporządzeniu Rady
mieszkańców Słupska.
Ministrów (Dz. U.
2002.5.46).

4. Uwzględniono
/nie uwzględniono

5. Odpowiedź na uwagę

Uwaga uwzględniona –
zmiany zostaną
wprowadzone do
załącznika do projektu
uchwały.

Proponuje się wykreślić pkt. 10 i
13 ze względu na zasadność
wnoszonej uwagi.
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW
1.
Zgłaszający
uwagę

2. Część dokumentu, do którego
zgłaszane są uwagi

3.Treść uwagi/opinii

Komenda
Pkt 12 „Programu” Cele i sposoby
Wykreślenie słowa
Miejska Policji ich realizacji.
„wydanie”.
w Słupsku
I. Bezpieczeństwo w miejscach
publicznych i miejscu zamieszkania.
Sposób realizacji celu
operacyjnego: „Podniesienie
poziomu wiedzy wśród mieszkańców
miasta z zakresu bezpieczeństwa i
występujących zagrożeń”.

4. Uwzględniono
/nie uwzględniono

5. Odpowiedź na uwagę

Uwaga uwzględniona –
zmiany zostaną
wprowadzone do
załącznika do projektu
uchwały.

Proponuje się wykreślić słowo
„wydanie” ze względu na
zasadność wnoszonej uwagi.

Pkt. 1 Opracowanie, wydanie i
rozpowszechnienie ulotek i o
zagrożeniach i sposobach ich
unikania oraz ulotek zachęcających
do podejmowania działań na rzecz
poprawy bezpieczeństwa
publicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeb różnych
grup mieszkańców np. osób
z niepełnosprawnościami, seniorów,
cudzoziemców.
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW
1.
Zgłaszający
uwagę

2. Część dokumentu, do którego
zgłaszane są uwagi

Komenda
Pkt 12 „Programu” Cele i sposoby
Miejska Policji ich realizacji.
w Słupsku
I. Bezpieczeństwo w miejscach
publicznych i miejscu zamieszkania.
Sposób realizacji celu
operacyjnego:

3.Treść uwagi/opinii

4. Uwzględniono
/nie uwzględniono

5. Odpowiedź na uwagę

Wykreślenie Komendy
Miejskiej Policji
w Słupsku z realizacji
pkt. 1 i 8.

Uwaga częściowo
uwzględniona – zmiany
zostaną wprowadzone do
załącznika do projektu
uchwały.

Proponuje się utrzymanie zapisów
pkt. 1 i 8, z modyfikacją pkt. 8
poprzez wykreślenia słowa
„miejskich”.

„Poprawa poziomu poczucia
bezpieczeństwa społeczności
lokalnej”.
Pkt. 1 Pozyskanie informacji od
społeczności lokalnej na temat
poczucia bezpieczeństwa.
Pkt. 6 Zwiększenie częstotliwości
spotkań służb miejskich z
mieszkańcami, na temat różnych
aspektów bezpieczeństwa.
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW
1.
Zgłaszający
uwagę

2. Część dokumentu, do którego
zgłaszane są uwagi

3.Treść uwagi/opinii

Komenda
Pkt 12 „Programu” Cele i sposoby
Miejska Policji ich realizacji.
w Słupsku
III. Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym.

Ze względu na to, że
punkty 2 i 5 oraz pkt. 3,
4 i 17 opisują takie
same działania,
proponuje się zastąpić
Sposób realizacji celu
je odpowiednio jednym
operacyjnego: pkt. 2 i 5 oraz pkt. 3, punktem.
4 i 17.

Komenda
Pkt 12 „Programu” Cele
Miejska Policji i sposoby ich realizacji.
w Słupsku
III. Bezpieczeństwo w ruchu
drogowym.
Cel operacyjny Pkt. 18 Zatrudnienie
pracowników interwencyjnych w
ramach programu „Bezpieczne
przejście” tzw. „aniołów”.

Nie wskazano
odpowiedzialnego za
realizację pkt. 18

4. Uwzględniono
/nie uwzględniono

5. Odpowiedź na uwagę

Uwaga uwzględniona –
zmiany zostaną
wprowadzone do
załącznika do projektu
uchwały.

Proponuje się scalić pkt. 2 i 5 oraz
pkt. 3, 4 i 17, ze względu na
zasadność wnoszonej uwagi.

Uwaga uwzględniona –
zmiany zostaną
wprowadzone do
załącznika do projektu
uchwały.

Proponuje się przypisać realizację
pkt. 18 Wydziałowi Edukacji, przy
współpracy z placówkami
oświatowymi i Powiatowym
Urzędem Pracy w Słupsku.
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UWAGI ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW
1.
Zgłaszający
uwagę

2. Część dokumentu, do którego
zgłaszane są uwagi

3.Treść uwagi/opinii

4. Uwzględniono
/nie uwzględniono

5. Odpowiedź na uwagę

Akademia
Pomorska
w Słupsku

Pkt 12 „Programu” Cele i sposoby
ich realizacji.

Dołączenie do realizacji
„Programu”
pracowników Instytutu
Bezpieczeństwa
Narodowego AP w
Słupsku, w ramach
edukacji
informatycznej.

Uwaga uwzględniona –
zmiany zostaną
wprowadzone do
załącznika do projektu
uchwały.

Proponuje się poszerzyć sposób
realizacji celu operacyjnego
poprzez rozszerzenie pkt. 3:

II. Bezpieczeństwo dzieci i
młodzieży.

Instytut
Bezpieczeństw Cel operacyjny ”Kształtowanie
a Narodowego prawidłowego systemu wartości u
dzieci i młodzieży – pkt. 3.

„ Przeciwdziałanie uzależnieniom
od internetu i gier
komputerowych, zachowaniom
patologicznym i ryzykownym
w internecie, zwiększenie
świadomości wśród dorosłych na
temat zagrożeń związanych
z nowoczesnymi technologiami,
bezpieczne korzystanie
z internetu”.
Do partnerów realizujących
zadania, proponuje się dodatkowo
przypisać uczelnie.
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11. Wynik
Konsultacje społeczne zostały przeprowadzone zgodnie z Regulaminem Konsultacji Społecznych oraz zgodnie z
konsultacji
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Słupska – wynik konsultacji jest ważny. Wszelkie zmiany, które zostały uznane za
(ważne lub
uzasadnione, Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wprowadził do konsultowanego Programu.
nieważne –
w zależności od
przeprowadzenia
zgodnie lub nie
z Regulaminem)

13. Planowane
działania
związane
z wdrażaniem
wyników
konsultacji(sposó
b ustosunkowania
się Prezydenta
Miasta do
zebranych opinii
i rekomendacji
wraz
z uzasadnieniem)

„Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Słupska na
lata 2017-2021”, jako załącznik do projektu uchwały, zostanie w pierwszym kwartale 2017 roku zaprezentowany na Komisji
Porządku Publicznego i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej a następnie poddany pod głosowanie na sesji Rady
Miejskiej. Po przyjęciu uchwały zostanie ona przesłana do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego
i zacznie obowiązywać po upływie dwóch tygodni od daty publikacji.
Po uchwaleniu dokument będzie dostępny w formie elektronicznej na Biuletynie Informacji Publicznej, natomiast w formie
papierowej w Samodzielnym Referacie Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego.
Z up. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marek Biernacki
ZASTĘPCA PREZYDENTA

Opracowanie: Samodzielny Referat Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
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