
 

 

SPRAWOZDANIE NR P.5510.1.2017 

PREZYDENTA MIASTA DĄBROWA GÓRNICZA 

z dnia 30 stycznia 2017 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej za 2016 rok 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 

Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) i Zarządzenia Nr 2131.2014 Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza 

z dnia 19.02.2014 r. w sprawie: utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie Górniczej  

z późn. zm. 

Skład Komisji przedstawia się następująco: 

Przewodniczący : 

Zbigniew Podraza    – Prezydent Miasta 

Skład Komisji: 

Kazimierz Woźniczka   – członek 

Piotr Chałuda    – członek 

Artur Klimek    – członek 

Rafał Stańko    – członek 

Luiza Trela    – członek 

Wanda Strąk    – członek 

Jerzy Bazylak    – członek 

Tomasz Kościow    – członek 

Agata Róg    – członek / z głosem doradczym 

  

SPRAWOZDANIE 

W roku 2016 miały miejsce 4 (cztery) posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie 

Górniczej. 

Tematami spotkań były: 

1. Sprawy organizacyjne i proceduralne funkcjonowania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Dąbrowie 

Górniczej. 

2. Omówienie informacji z realizacji zadań za 2016 rok: 

a) Policji 
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b) Straży Miejskiej 

c) Państwowej Straży Pożarnej 

d) Prokuratury Rejonowej 

e) Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

f) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

g) Wydziałów Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej: Wydział Komunikacji i Drogownictwa, Wydział 

Inwestycji Miejskich oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

3. Ocena programu „Bezpieczny Wypoczynek w Rejonie Pogoria-2015/2016”, w oparciu o informacje 

służb: WOPR-u, Straży Miejskiej, Policji, Grupy Ratownictwa Medycznego PCK, Straży Rybackiej, 

Państwowej Straży Pożarnej, dotyczących bezpieczeństwa jak również skuteczności działań poszczególnych 

służb w rejonie kompleksu akwenów wodnych wraz z przyległymi terenami rekreacyjnymi. Informacja 

o podjętych działaniach dotyczących modyfikacji węzła komunikacyjnego w obrębie dojazdu do zbiornika 

Pogoria 3. 

4. Analiza działań w odniesieniu do potrzeb lokalnych wynikających ze specyfiki poszczególnych dzielnic 

Dąbrowy Górniczej oraz powtarzalnych i prognozowanych zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo jak 

również poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Omówienie programów: „Miejski Program Przeciwdziałania 

Zachowaniom Agresywnym”, „Razem Bezpieczniej – Projekt POGORIA” – bezpieczny i zdrowy 

wypoczynek”, „Monitoring miejski”, „Budżet partycypacyjny”. 

5. Opiniowanie wniosków na rok 2017 dla potrzeb Straży Miejskiej, Policji (w sprawie rozbudowy siedziby 

Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej), Państwowej Straży Pożarnej, Szpitala Specjalistycznego 

w Dąbrowie Górniczej, WOPR-u, Ochotniczych Straży Pożarnych, oraz poszczególnych wydziałów Urzędu 

Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, których zadania mają wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców. 

6. Ocena działań Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz WOPR-u – jednostek 

działających na terenie miasta Dąbrowa Górnicza. 

7. Omówienie przygotowywań oraz przebiegu Światowych Dni Młodzieży, przedstawienie koncepcji 

i zapewnienia bezpieczeństwa w tym okresie. Współpraca z Kurią Diecezjalną w Sosnowcu. 

8. Omówienie przebiegu imprez masowych na „Pogorii 3” podczas Akcji Lato 2016. Udoskonalenie 

systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych. Kontrole-patrole policji (rowerowe i piesze). 

9. Bezpieczeństwo związane z oświetleniem ulicznym na terenie miasta Dąbrowy Górniczej. Prezentacja 

multimedialna wprowadzonych zmian i udoskonaleń na terenie miasta Dąbrowy Górniczej w celu zapewnienia 

lepszego komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców. 

10. Przedstawienie mapy zagrożeń miasta Dąbrowa Górnicza. Do kwietnia 2016 roku były konsultacje 

społeczne na temat miejsc zagrożonych, spotkania z mieszkańcami aby wskazywać, sugerować miejsca 

zagrożone w mieście Dąbrowa Górnicza. Następnie od 16 września 2016 roku mapa zagrożeń województwa 

śląskiego w tym naszego miasta jest dostępna online. Komendant omówił ścieżkę jaką należy przejść chcąc 

zgłosić internetowo zagrożenie występujące na danym terenie. Przedstawił również katalog zagrożeń 

obowiązujących w całym kraju. Koordynator mapy zagrożeń z ramienia Komendy Miejskiej Policji 

w Dąbrowie Górniczej przedstawił dane statystyczne. Najczęstszymi zgłoszeniami jest złe parkowanie 

pojazdów oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych. 

11. Komendant Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej przedstawił informacje na temat 

utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na wodach, terenach przywodnych oraz terenach 

rekreacyjnych w sezonie letnim 2016. Komisja zawnioskowała o analizę działań na przestrzeni ostatnich lat jak 

kształtują się zmiany w bezpieczeństwie na akwenach wodnych. Jak również o informację o efektach 

dotychczasowych działań, wynikających z funkcjonowania dodatkowych patroli w okresie letnim, 

finansowanych z budżetu miasta. 
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12. Omówienie zastosowania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz funkcjonowanie systemów 

sygnalizacji świetlnych na terenie miasta Dabrowa Górnicza. W oparciu o przedstawioną informację, 

uzupełnioną przez Komisję materiałami zdjęciowymi z różnych obszarów miasta, Komisja zawnioskowała 

o standaryzację urządzeń odgradzających ulice od pasa zieleni tzw. barierek drogowych. Standaryzacja ta 

obowiązywać powinna wydziały Urzędu Miejskiego tj. Wydział Inwestycji Miejskich, Wydział Komunikacji 

i Drogownictwa, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, 

począwszy od stycznia 2017 roku w sytuacjach kiedy inwestycje, remonty lub inne względy bezpieczeństwa 

wymuszają zastosowanie przedmiotowych urządzeń. 

13. Omówienie tematu utrzymania porządku w przestrzeni publicznej ze szczególnym uwzględnieniem 

przystanków autobusowych, tramwajowych, punktów świetlnych oraz porzuconych nośników reklamowych 

w pasie ruchu drogowego lub na terenach gminy Dąbrowa Górnicza. 

  

  

 
Prezydent Miasta Dąbrowy Górniczej 

 

 

Zbigniew Podraza 
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