
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE 

PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA 

z dnia 26 stycznia 2012 r. 

Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU ZA ROK 2011 

W obecnym składzie Komisja liczy 15 osób, w tym 7 z głosem doradczym. W 2011 r. Powiatowa Komisja 

Bezpieczeństwa i Porządku obradowała 3 razy. W spotkaniach oprócz członków komisji udział brali zapraszani 

goście. Komisja zajmowała się najważniejszymi zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa miasta i jego 

mieszkańców.  

1) I posiedzenie Komisji w dniu 29 marca 2011 r.  

Głównymi tematami były:  

a) Kompleksowa ocena stanu bezpieczeństwa miasta w roku 2010 przygotowana przez Wydział 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM w oparciu o informacje przedstawione przez szefów 

miejskich / powiatowych służb, inspekcji i straży;  

b) Ocena stanu zabezpieczenia przeciwpowodziowego  

c) Projekt „Harmonogramu działań w zakresie programu „Razem Bezpieczniej” na rok 2011”  

Dodatkowo omówiony został problem osób bezdomnych przebywających w centrum miasta.  

2) II posiedzenie Komisji w dniu 05.07.2011 r.  

Rozpatrzono:  

a) Zmiany organizacyjne w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Podstawowe obowiązki 

Sosnowieckiego Pogotowia Ratunkowego nie uległy zmianie i dotyczą zadań zapewnienia pomocy 

w przypadkach zagrożenia życia. Od 1 marca 2011 r. nastąpiła zmiana organizacji opieki medycznej 

w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Pogotowie Ratunkowe nie dostało kontraktu z NFZ na 

pomoc doraźną w swojej siedzibie. Kontrakt na to zadanie został przyznany szpitalowi im. Św. Barbary jako 

jedynej placówce świadczącej usługi tego typu. Taki stan rzeczy jest niekorzystny dla mieszkańców miasta 

z uwagi na utrudniony dojazd do Szpitala, zwłaszcza w godzinach nocnych.  

b) Organizacja akcji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Członkowie Komisji zapoznali się z programem 

w ramach „Akcji lato 2011” przygotowanego dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście. Wydział 

Kultury Fizycznej i Sportu przedstawił propozycje sportowo-rekreacyjne, których współorganizatorem 

tradycyjnie są kluby, stowarzyszenia sportowe, placówki edukacyjne oraz Miejski Ośrodek Sportu 

i Rekreacji. - 2 - W trybie otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych m. Sosnowca 

w dziedzinie sportu, turystyki i krajoznawstwa Wydział Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki przeznaczył 

na dofinansowanie tych zdań 100 tys. zł. Szczegółowe informacje o „Akcji lato 2011” były dostępne na 

plakatach, ulotkach, w prasie lokalnej i na stronie internetowej Urzędu Miasta.  

3) III posiedzenie Komisji w dniu 2.12.2011 r.  
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Tematami spotkania były:  

a) Przygotowanie miasta do okresu zimowego.  

b) Stan realizacji zadań programu „Razem Bezpieczniej,,  

c) Organizacja i zadania „Zespołu interdyscyplinarnego ds. rozwiązywania problemów przemocy w rodzinie” .  

Uczestnicy posiedzenia otrzymali informację o przygotowaniu do działania wszystkich służb komunalnych 

i innych podmiotów w sezonie zimowym 2011/2012. Prezydent Miasta zwrócił uwagę na konieczność 

realizacji dodatkowych przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych związanych z przygotowaniem do 

okresu zimowego. W związku z faktem zmonopolizowania usług w zakresie dostawy ciepła i energii 

elektrycznej przez TAURON zachodzi potrzeba dodatkowego spotkania z przedstawicielami obu części 

Koncernu w celu ustalenia zasad współpracy i możliwości zgłaszania ewentualnych awarii. Takie spotkanie 

było tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Omówiono stan realizacji 

programu „Razem Bezpieczniej” w skali miasta oraz wyniki drugiej edycji konkursu dla uczniów szkół 

podstawowych i gimnazjów pt. „Bądź Bezpieczny”. Działania w ramach rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań będą kontynuowane. Przedstawiciele Wydziału Polityki Społecznej 

przedstawili zebranym pracę Zespołu Zadaniowego, którego celem było wypracowanie kierunków działań 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2020, przyjętego uchwałą Rady 

Miasta. Zespół zadaniowy tworzyli przedstawiciele służb miejskich, instytucji i organizacji działających na 

terenie gminy w obszarze szeroko rozumianej pomocy dziecku i rodzinie, którzy wyrazili wolę współpracy. Ich 

zadaniem będzie budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami 

ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz zsynchronizowanie współpracy przedstawicieli różnych 

grup zawodowych i społecznych zajmujących się ta problematyką.  
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