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Propozycje i wnioski zgłaszane podczas konsultacji społecznych w dniu 20 lutego 2016 roku o 

godz. 18.00 w GOK-u Urzędu Gminy Krasnopol. 

Liczba uczestników konsultacji - 40 

 

1.wskazano na potrzebę utworzenia (przywrócenia) Posterunku Policji  w Krasnopolu lub 

zwiększenia etatowego KPP w Sejnach z uwagi na brak patroli w godzinach nocnych na terenie 

gminy.  

2. nasilenie zagrożeń kradzieżami i włamaniami w tym niezgłaszanymi na policję, szczególne 

nasilenie zagrożeń występujących w okresie letnim.  

3. kradzieże, kłusownictwo, chuligaństwo nad jeziorami, rzekami znajdującymi się na ternie gminy 

Krasnopol. 

4. parking przy Urzędzie Gminy w Krasnopolu, zaśmiecanie i niszczenie mienia w godzinach 

wieczorowo-nocnych. 

5. sołtysi i mieszkańcy, wskazali na potrzebę zwiększenia liczby patroli na terenie gminy w 

szczególności w porze nocnej.  

6. większy kontakt z dzielnicowym, wystąpienia policjantów i spotkania profilaktyczne w tym 

szkolenia na temat zagrożeń dla dzieci i młodzieży,  bezpieczeństwa i zachowania,  

7. teren boiska i wyjazd z terenu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Krasnopolu, gdzie odbywają 

się rajdy tzw. palenie gumy, przebywają osoby spożywające alkohol, dewastacja mienia. 

8. budynek po starej szkole w Krasnopolu przy ul. Wojska Polskiego dewastacja mienia, przebywają 

osoby zażywające nieznane środki i spożywające alkohol.  

9. kradzieże mienia w m. Krasnopol, ul. 22 Lipca, Wojska Polskiego, Sienkiewicza oraz na terenie 

gminy w szczególności Smolany Dąb, Remieńkiń,  Ryżówka. 

10. budynek po byłej szkole w Mikołajewie, dewastacja i niszczenie mienia.  

11. plaża gminna w Krasnopolu nad jez. Długim spożywanie alkoholu, zachowania chuligańskie.  

12. jez. Długie, Gremzdy, Gremzdel, Bocznel, Żubrówka dzikie plaże i kąpieliska, gdzie spożywany 

jest alkohol, kąpiele nietrzeźwych osób i pływanie na łódkach i kajakach, kłusownictwo ryb na 

jeziorach. 

13. centrum Krasnopola, rejon remizy strażackiej, przystanku PKS oraz Gminnego Ośrodka Kultury 

przy ul. 1 Maja zagrożenie przestępczością narkotykową oraz wandalizm.  

14. w sezonie letnim przewija się kilka tysięcy turystów ( spływy kajakowe, biwaki, domki 

letniskowe, pensjonaty), również kradzieżami sprzętu wodnego i biwakowego na terenach 

nadwodnych. 

 
Policja zobowiązała się do bieżącej realizacji zgłoszonych postulatów.  

 


