
 
Propozycje i wnioski z konsultacji społecznych  

przeprowadzonych na terenie gminy Szczuczyn 

- 193 uczestników 
 
 W dniach 17.02.2016 r., 20.02.2016 r., oraz 17.03.2016 r. na terenie gminy Szczuczyn 

przeprowadzono łącznie 4 konsultacje społeczne, podczas których zostały zgłoszone następujące 

postulaty dot. podniesienia poziomu bezpieczeństwa na terenie w/w gminy: 

 
 

1. Zwiększenie etatowe Posterunku Policji w Szczuczynie z uwagi na fakt, iż posterunek obsługuje 

rejon 3 gmin a obecna liczba etatów policyjnych (6) jest niewystarczająca w stosunku  

do występujących na tym terenie zagrożeń bezpieczeństwa. 

 

2. Odpowiednie oznakowanie zjazdów z obwodnicy Szczuczyna do miejscowości Szczuczyn, 

Wąsosz i Radziłów oraz spowodowanie zamontowania barierek ochronnych na wjazdach  

na obwodnicę. 

 

3. Likwidacja dwóch punktów gier hazardowych, które działają na terenie miasta Szczuczyna 

wbrew przepisom Ustawy o grach hazardowych. 

 

4. Objęcie policyjnymi patrolami pieszymi terenu miasta Szczuczyna. 

 

5. Podjęcie działań zmierzających do zapobiegania dystrybucji i używaniu narkotyków oraz 

dopalaczy (na ul. Granicznej, w rejonie Gimnazjum i poczty w Szczuczynie oraz w rejonie 

dyskoteki „Metropolis”). 

 

6. Objęcie wzmożonymi patrolami policyjnymi rejonów miasta, w których dochodzi do wybryków 

chuligańskich, spożywania alkoholu, niszczenia mienia i zakłócania ładu i porządku publicznego, 

tj.: 

- terenu boiska przy Szkole Podstawowej w Szczuczynie (weekendy, godziny wieczorowo – 

nocne), 

- terenu placu zabaw przy ul. Pawełki  
- rejonu tzw. skate parku przy ul. Łomżyńskiej, 

- rejonu tzw. starego parku przy ul. Senatorskiej 

- rejonu os. Sienkiewicza,  

- rejonu parku przy ul. 1000 - lecia 

- rejonu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej przy ul. Strażackiej w Szczuczynie, 

- rejonu przystanku autobusowego w Szczuczynie przy restauracji „Biesiadna” (gł. w porach   

wieczorowo – nocnych). 

 
7. Objęcie częstszymi patrolami Policji ulicy Granicznej (K65), Sportowej, ul. Pawełki oraz drogi  

w miejscowości Niećkowo (przy Zespole Szkół Zawodowych) celem niedopuszczenia  

do zagrożeń w ruchu drogowym spowodowanych przez brawurowo jeżdżących kierowców. 

 

8. Objęcie częstszymi patrolami policyjnymi rejonów szkół. 

 

9. Objęcie częstszymi patrolami policyjnymi rejonów oraz sklepów prowadzących sprzedaż 

alkoholu celem niedopuszczenia do łamania przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

(spożywania alkoholu na ulicy, w parku itp.; sprzedaż alkoholu osobom niepełnoletnim). 

 

 

 


