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SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 7 stycznia 2011 r.

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA i PORZĄDKU 
za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. 

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Sosnowcu została powołana w 2001 r W obecnym składzie 
Komisja liczy 13 osób , w tym 5 z głosem doradczym. 
Skład osobowy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w zał. do sprawozdania z działalności za rok 
2010. 
Zadania Komisji szczegółowo określa art.38 a ust.2 ustawy o samorządzie powiatowym / Dz. U Nr 142 poz.1592 
z 2001 r. wraz z późniejszymi zmianami/. 
W 2010 r. Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa obradowała 3 razy. W spotkaniach uczestniczyli członkowie 
Komisji, osoby z głosem doradczym i zaproszeni goście. Komisja zajmowała się najważniejszymi dla miasta 
zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa mieszkańców. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji w dniu 18.02.2010 r. 

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku przyjęła sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej 
Państwowej Straży Pożarnej , Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu oraz Straży Miejskiej za 2009 r. 

Tematami posiedzenia Komisji były działania w ramach projektu „Razem Bezpieczniej” oraz organizacja akcji 
zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 

Prezydent Miasta – Przewodniczący Komisji zwrócił szczególną uwagę na kształtowanie elementów tzw. 
„bezpiecznej przestrzeni” w mieście. 

Nawiązując do ewentualnych sytuacji kryzysowych mogących wystąpić w związku z sytuacją pogodową omówił 
również najpilniejsze zadania wynikające z potrzeby usuwania skutków zimy w zakresie utrzymania dróg, 
mostów i wiaduktów , parków i ciągów pieszych oraz terenów na których pozostały drzewa stwarzające 
zagrożenie. 

Projekt „Harmonogramu działań” na terenie miasta na rok 2010 w ramach rządowego programu „Razem 
Bezpieczniej” omówił Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Projekt został przez Komisję przyjęty 
do zatwierdzenia. 

W związku z zimowym wypoczynkiem dzieci i młodzieży, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
Naczelnik Wydziału Kultury Fizycznej, Sportu i Rekreacji przedstawili program „Zima w Sosnowcu 2010”, 
natomiast Wydział Edukacji omówił działania prowadzone przez placówki oświatowe w czasie ferii 
zimowych. 

2) Drugie osiedzenie Komisji w dniu 16.07.2010 r. 

Głównym tematem była ocena przebiegu akcji przeciwpowodziowej. Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa 
i Zarządzania Kryzysowego UM omówił realizacje zadań od strony organizacyjnej. Cała akcja zaczęła się 
w dniu 17.05.2010 r. Prezydent Miasta / w wyniku napływu informacji o zwiększonej ilości zgłoszeń 
i interwencji dotyczących zagrożeń podtopieniami / zwołał posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania 
Kryzysowego. W dniu 18.05.22010 r. Wojewoda ogłosił dla Sosnowca „alarm p. powodziowy” , a następnie 
Prezydent Miasta powołał „Sztab Przeciwpowodziowy” zobowiązując jednocześnie wszystkie służby 
i podmioty do podejmowania niezbędnych czynności w celu zminimalizowania mogącego powstać zagrożenia. 
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„Sztab przeciwpowodziowy” zbierał się w dniach 18,20, 21, 24, 25 i 26 maja dokonując każdorazowo oceny 
bieżącej sytuacji w mieście. Ocena sytuacji była przekazywana do Wydziału Informacji i Promocji Miasta 
celem zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu. Straż Miejska monitorowała zagrożone miejsca 
w godzinach swojej pracy, natomiast strażacy PSP – w okresie nocnym. 

Dyżurni Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego składali na bieżąco meldunki sytuacyjne do Centrum 
Zarządzania Kryzysowego Wojewody Śląskiego. Żadna z rzek nie wylała , natomiast zalania terenów 
i podtopienia były spowodowane wysokim poziomem wód gruntowych. 

Komisja wysoce pozytywnie oceniła działania zabezpieczające zrealizowane w Sosnowcu po powodzi w roku 
1997. Prace wykonane w okresie ostatnich kilkunastu lat przyczyniły się w znacznym stopniu do 
zminimalizowania zagrożenia. 

Jako drugi temat omówiono stan przygotowania Stadionu Ludowego oraz całokształt zagadnienia bezpieczeństwa 
publicznego w trakcie meczów piłki nożnej w aspekcie pisma Wojewody Śląskiego w sprawie zabezpieczenia 
imprez masowych. 

Ponadto Komisja oceniła stan realizacji przedsięwzięć podjętych w ramach programu „Razem Bezpieczniej” , 
w tym przebieg konkursu –/ zorganizowanego w naszym mieście po raz pierwszy/- „Bądź bezpieczny” dla 
uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. 

3) Trzecie posiedzenie Komisji w dniu 1.12.2010 r. 

Tematem posiedzenia Komisji była ocena przygotowania miasta do funkcjonowania w okresie zimy. 

Naczelnik WZK przedstawił komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego do właścicieli i zarządców 
obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimy oraz 
Rozporządzenie Wojewody Śląskiego w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych. 

Następnie Naczelnik WDR przedstawił Zarządzenie Prezydenta Miasta dotyczące utrzymania dróg w mieście , 
a Dyrektor MZUM informację o przygotowaniu do okresu zimowego. Dyrektor MZUM zaznaczył fakt 
utrzymywania stałego zapasu soli w magazynach oraz oświadczył , iż podpisane zostało porozumienie 
z ościennymi miastami w sprawie zarządzania drogami w okresie zimowym. 

Obowiązki w okresie zimy należące do WGK UM przestawił Naczelnik WGK .Prace te realizowane są przez 
podmioty wyłonione w trybie ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Wydział Opieki Społecznej przedstawił 
założenia akcji zapewnienia pomocy osobom bezdomnym . 

Dyrektor Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej zreferował stan przygotowania komunikacji autobusowej , 
natomiast Dyrektor Zakładu Energetycznego „Enion” o/Sosnowiec – ocenę możliwości zapewnienia dostaw 
energii elektrycznej . 

 

Prezydent Miasta Sosnowca 

Kazimierz Górski
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Załącznik do Sprawozdania

Prezydenta Miasta Sosnowca

z dnia 7 stycznia 2011 r.

Zał. do sprawozdania z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za okres od 01.01.2010 
r. do 31.12.2010 r. 

Skład osobowy Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku : 

1) Prezydent Miasta – Kazimierz GÓRSKI – Przewodniczący Komisji , 

2) Zastępca Prezydenta – Ryszard ŁUKAWSKI – Zastępca Przewodniczącego Komisji, 

3) Prezes Sądu Rejonowego – Aneta PODSIADŁY- BUGAJ, 

4) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej – Grzegorz NOWAK , 

5) Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego –Tomasz JAMROZY - delegowany przez 
Radę Miejską , 

6) Zastępca Przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - Krystian DZIEWIOR – 
delegowany przez Radę Miejską , 

7) Komendant Miejski Policji – Marek WA LCZYŃSKI – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, 

8) Naczelnik Sztabu Policji – Andrzej RAWSKI – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji, 

Członkowie Komisji z głosem doradczym : 

1) Dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego – Marek JEREMICZ , 

2) Komendant Straży Miejskiej – Zbigniew KRUPA , 

3) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny – Zbigniew CEBO , 

4) Prokurator Rejonowy – Elżbieta CICHA , - prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego , 

5) Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - Waldemar KOZŁOWSKI . 

 

Prezydent Miasta Sosnowiec 

Kazimierz Górski


