
Konsultacje społeczne dotyczące założeń 

„Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”

na poziomie Miasta i Gminy Kowalewo Pomorskie 

 

 
1.       Konsultacje odbyły się w Kowalewie Pomorskim w dniu 25 lutego 2016 roku. 

2.       W spotkaniu uczestniczyło 47 osób.

3.       W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących podmiotów: Urząd Miejski wraz z Burmistrzem,  
dyrektorzy szkół podstawowych w: Kowalewie Pom., Wielkim Rychnowie, Wielkiej Łące, Pluskowęsach i 
gimnazjum  w  Kowalewie  Pomorskim,  Miejsko-Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  Miejski  Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji, Miejsko-Gminny Dom Kultury, sołtysi i radni gminni. 

4.       Propozycje, wnioski, uwagi:

- radny gminny oświadczył, iż problem map został zdefiniowany przejrzyście, czytelnie,  należy podnieść 
poziom relacji  Policja  -  Społeczeństwo,  należy położyć  nacisk  na  większą  rolę  dzielnicowego  poprzez 
zaangażowanie  w  profilaktykę,  powinna  być  większa  rola  szkół  w  edukację  dzieci  w  zakresie 
bezpieczeństwa, na mapach brak zagrożeń społecznych, które są często przyczyną zdarzeń kryminalnych, w 
Kowalewie  widać  jest  Policję,  skuteczność  Policji  jest  duża,  wskazał  zagrożenia:  więcej  wykroczeń na 
terenie  Kowalewa  Pomorskiego  popełnianych  jest  przez  przyjezdnych,  brak  przejścia  dla  pieszych  w 
miejscowości Napole (droga W 554), brak obwodnicy w Kowalewie, brak monitoringu,

- Dyrektor gimnazjum: współpraca z Policją jest na bardzo dobrym poziomie, policjanci reagują na każdy 
sygnał, jest reakcja na zgłoszenia, gdzie grupuje się młodzież, wskazała, iż występuje problem sprzedaży 
papierosów na sztuki dzieciom, jest to diagnozowane, 

- Kierownik MGOPS wskazała, iż wsytępuje problem osób bezdomnych, w Kowalewie prowadzona jest  
noclegownia, może z tego powodu wystąpić zagrożenie dla bezpieczeństwa,

- Przewodniczący Rady Miasta oświadczył, iż cel i założenie map jest słuszne, złożył podziękowania dla  
Policji za współpracę, dzielnicowi widoczni, również na terenach wiejskich, wskazał zagrożenia: występuje 
zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu oraz drobne kradzieże,

- Burmistrz Miasta przekazał podziękowania dla Policji za współpracę, wskazał zagrożenia: brak obwodnicy, 
zwiększony ruch drogowy, brak przejścia dla pieszych w rejonie drogi K-15 (przy kościele w Kowalewie),  
problem wałęsających się psów na terenie gminy,  gmina podjęła stosowne działania, w ostatnim okresie 
czasu Burmistrz zauważył nasilone działania Policji  w zakresie reakcji  na wykroczenia popełniane przez  
pieszych na terenie miasta. 


