
KONSULTACJE SPOŁECZNE - GMINA KORONOWO 

1. Liczba zrealizowanych konsultacji społecznych: 

Gminne: 9 

2. Liczba uczestników konsultacji społecznych: 137 

3. Podmioty instytucje reprezentowane w trakcie konsultacji społecznych: 

Burmistrz Miasta i Gminy Koronowo, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Koronowo, 

Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Koronowie, członek Komisji 

Przestrzegania Prawa Rady Miasta, Kierownik Referatu Rozwoju i Promocji UM                              

w Koronowie, Koordynator Referatu Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego UM                       

w Koronowie, pracownik Wydziału Obywatelskiego, Dyrektor ZGKiM Koronowo, Dyrektor 

MGOiSR w Koronowie, prezes OSP Koronowo przedstawiciele Klubu Seniora Grabina  przy 

Domu Kultury w Koronowie sołtysi  i członkowie rady sołeckiej sołectw: Nowy Dwór, Łąsko 

Małe, Łąsko Wielki, Wilcze, Samociążek, Mąkowarsko, Dyrektor ZS Wojnowo, Pedagog 

szkolny ZS Wojnowo, przedstawiciel ENEA Wytwarzanie 

4. Propozycje zgłaszane do założeń w trakcie konsultacji: 

- zwiększenie kontroli terenu przyległego do placówek handlowych posiadających koncesję na 

sprzedaż alkoholu z uwagi na osoby spożywające alkohol w ich obrębie w m. Nowy Dwór, 

przy ul. Witosa w m. Koronowo; 

- zwiększenie kontroli w m. Koronowo ul. Lipniki w okolicy baraków mieszkalnych oraz 

drogi gruntowej łączącej m. Nowy Dwór z uwagi na głośno zachowującą się młodzież; 

- zwiększenie liczby patroli w rejonie wiat przystanków PKS w m. Łąsko Wielki, Łąsko Małe, 

Wilcze z uwagi na gromadzenie się grup młodzieży, dewastacje; 

- zwiększenie uwagi na osoby posiadające psy, które biegają luzem w rejonie wsi Łąsko 

Wielkie, Łąsko Małe, Wilcze; 

- dokonywanie kontroli rejonu deptaka oraz terenu przylegającego do akwenu Pieczysk poza 

sezonem wakacyjnym z uwagi na osoby poruszające się quadami; 

- zwiększenie kontroli w rejonie boiska sportowego świetlicy wiejskiej w m. Nowy dwór                    

z uwagi na spożywanie alkoholu i dewastacje placu zabaw; 

- zwiększenie liczby patroli na ul. Bydgoskiej i ul. Szkolnej w m. Koronowo z uwagi na 

grupującą się młodzież,  

- doraźna kontrola w rejonie parkingu przy ZS w m. Wojnowo, ZS w m. Mąkowarsko w godz. 

porannych z uwagi na niestosowanie się przez kierujących do znaku „B-2” a także w rejonie 

drogi powiatowej 1525C z uwagi na przekraczanie dopuszczalnej prędkości w terenie 

zabudowanym; 

- omówienie zakresu i poziomu współfinansowania w realizacji dodatkowych służb 

ponadnormatywnych na terenie gminy Koronowo, szczególnie na terenach wodnych                 

i przywodnych w okresie wakacyjnym przy oddelegowaniu do jej pełnienia policjantów OPP 

Bydgoszcz; 

- szkolenie strażaków OSP w Koronowie w zakresie instruktażu kierowania ruchem podczas 

odbywających się zabezpieczeń miejsca zdarzenia drogowego, imprez kulturalno – 

oświatowych, w których niezbędne jest zabezpieczenie ruchu pieszego i kołowego;  

 - zwiększenie częstotliwości patroli na ul. Konopnickiej w m. Koronowo z uwagi na 

spożywania alkoholu w miejscu publicznym;  

- zwiększenie kontroli w rejonie świetlicy wiejskiej w Samociążku ze zwróceniem uwagi na 

grupujące się osoby przed budynkiem świetlicy; 

5. Uwagi/ spostrzeżenia  

Przygotowywanie cyklicznych spotkań na poziomach lokalnych celem omawiania bieżących 

spraw dotyczących bezpieczeństwa i porządku publicznego.  

Przekazanie uwag zgodnie z zakresem kompetencji do Wydziału Ruchu Drogowego KMP w 

Bydgoszczy, celem realizacji. Wszelkie informacje ze spotkań zostały zrealizowane poprzez 

właściwe zadarniowanie służby zewnętrznej.  


