
SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA

z dnia 30 stycznia 2018 r.

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2017

Na podstawie art. 38 b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1868) przedkładam Radzie Miasta Sosnowiec roczne sprawozdanie z działalności w 2017 roku 
Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku została powołana Zarządzeniem nr 365 Prezydenta 
Miasta Sosnowca z dnia 17.04.2015 r.

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący komisji: 

Arkadiusz Chęciński – Prezydent Miasta Sosnowca

Zastępca przewodniczącego komisji: 

Krzysztof Haładus – I Zastępca Prezydenta Miasta Sosnowca

Członkowie komisji:

- Komendant Miejski Policji,

- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji,

- Prezes Sądu Rejonowego,

- Komendant Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,

- Dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego,

- Komendant Straży Miejskiej,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

- Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM,

- Prokurator Rejonowy Sosnowiec – Północ

- Prokurator Rejonowy Sosnowiec – Południe

oraz osoby wyznaczone przez Radę Miejską:

- Adam Wolski – radny Rady Miejskiej w Sosnowcu,

- Anna Sporyszkiewicz – radna Rady Miejskiej w Sosnowcu.
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Do zadań Komisji należy:

1. Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta.

2. Opiniowanie pracy Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej oraz innych jednostek organizacyjnych 
wykonywujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

3. Opiniowanie działań związanych z uczestnictwem Sosnowca w rządowym programie ograniczenia 
przestępczości i aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej”.

4. Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych służb powiatowych, inspekcji 
straży oraz jednostek organizacyjnych wykonywujących na terenie miasta zadania z zakresu działania Komisji.

5. Opiniowanie projektu budżetu w zakresie działań Komisji.

6. Opiniowanie innych zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli 
zleconych przez Prezydenta Miasta Sosnowca.

Na przestrzeni ubiegłego roku Powiatowa Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała pięciokrotnie 
w następujących terminach: 24 marca, 28 marca 24 maja, 21 czerwca,13 listopada. W spotkaniach brali 
udział członkowie komisji oraz zaproszeni goście. Komisja zajmowała się najważniejszymi zagadnieniami 
z obszaru bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Na pierwszym posiedzeniu Członkowie Komisji wraz z Naczelnikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej 
i Środowiska omawiali zjawiska migracji dzików na tereny zamieszkałe i związane z nimi zagrożenia dla 
mieszkańców Sosnowca. W trakcie spotkania dokonano następujących ustaleń:

- wydanie decyzji administracyjne na odstrzał redukcyjny dzików ( ilość 50 szt.),

- wystąpienie z wnioskiem do kół łowieckich o zwiększenie planów łowieckich na bieżący rok łowiecki 
2017/2018,

- monitorowanie kół łowieckich,

- likwidacja odłowni dla dzików w rejonie ulicy Juliuszowskiej (zgodnie z rekomendacją Ministerstwa 
Środowiska z dnia 16.03.2017 r.)

- przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców w związku z omawianym tematem,

- zakup środków chemicznych odstraszających dziki do wykorzystania na terenach miejskich najbardziej 
narażonych na bytowanie dzikiej zwierzyny.

Kolejne posiedzenie komisji odbyło się 28 marca i dotyczyło Regulacji rzeki Bobrek przez Spółkę 
Restrukturyzacji Kopalń S.A. W związku z dezaktualizacją dokumentacji dotyczącej zakresu prac 
związanych z regulacją rzeki Bobrek Spółka przystąpiła do opracowania nowego projektu, zgodnie 
z którym prace zostały podzielone na III etapy. Równolegle spółka wystąpiła o pozyskanie środków 
finansowych na realizację tego zadania do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Opracowany 
projekt zakłada regulację poziomu wody na terenach przyległych do rzeki Bobrek metodą grawitacyjną. 
Zwrócono również uwagę na zagrożenia związane z działalnością Zakładu Górniczego „Zagłębie” 
położonego w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Bobrek, mającego  wpływ na ewentualne zagrożenia 
powodziowe.

W trakcie posiedzenia komisji 24 maja ponownie rozpatrywano prace związane z regulacją koryta 
rzeki Bobrek. Komisja została poinformowana o zakończeniu etapu I związanego z inwentaryzacją stanu 
istniejącego i przejściem do kolejnego etapu tj. opracowania koncepcji rekultywacji a następnie 
wykonania projektu budowlanego oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń na budowę. 
Przedstawiony projekt podzielony został na regulację koryta rzeki Bobrek i regulację stosunków wodnych 
na terenach przyległych.  Firma projektowa przedstawiła zakres przeprowadzonej inwentaryzacji, która 
została wykonana na potrzeby rzeki jak i zastoisk (zalewisk) wodnych, co ma związek z zalewaniem 
terenów położonych poza zakresem projektu. W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji wynikły 
różnice wysokościowe, które uniemożliwiają grawitacyjny spływ wód z terenów zdegradowanych 
działalnością wydobywczą terenów położonych poza zakresem opracowania projektu. W związku 
z powyższym zostanie wykonane odrębne zadanie hydrotechniczne w oparciu o tzw. specustawę. 
Szczegółowo przedstawiono na mapach wyniki przeprowadzonej inwentaryzacji oraz omówiono 
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newralgiczne miejsca, które wymagają szczególne uwagi w trakcie prac związanych z regulacją rzeki 
Bobrek.

21 czerwca odbyło się posiedzenie robocze z udziałem organizacji pozarządowych w sprawie 
opracowania koncepcji projektu regulacji koryta rzeki Bobrek,  nawiązujące do Powiatowe Komisji 
Bezpieczeństwa i Porządku z dnia 24 maja. Niniejsze spotkanie zostało zorganizowane w celu 
przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi na etapie opracowania rekultywacji 
terenów zdegradowanych działalnością wydobywczą. Firma projektowa przygotowała dokumentację 
fotograficzną z przeprowadzonej inwentaryzacji terenu planowanej inwestycji. Zwrócono uwagę na wały 
powodziowe, rowy odwadniające, nasypy kolejowe, obiekty inżynieryjne, które wymagają szczególnej 
uwagi w trakcie prac związanych z regulacją rzeki Bobrek. Zakres robót związanych z regulacją rzeki 
dotyczy: wzmocnienia istniejących wałów przeciwpowodziowych, wykonanie umocnień lewego brzegu, 
zabudowa polderu zalewowego,  odwodnienie terenów zalewowych poprzez wykonanie zbiornika 
retencyjnego i nowej pompy mającej zminimalizować możliwości zalewania terenów przyległych do 
rzeki. Na spotkaniu poruszono również  problem zalewania ulicy: Pekińskiej, Rozwojowej,Krupińskiego, 
Dworcowej.

Posiedzenie Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które miało miejsce w listopadzie  
poświęcone było przede wszystkim ocenie przygotowania miasta do okresu zimowego 2017/2018. 
W jego trakcie przedstawiono m.in. zaplanowane przedsięwzięcia dla ograniczenia wpływu negatywnych 
skutków zimy na infrastrukturę komunalną oraz formy pomocy osobom starszym, bezdomnym samotnym 
i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Ośrodki interwencji kryzysowej zapewniają bezdomnym 
miejsca noclegowe, gorące napoje i posiłki. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Miejska wraz 
z Policją  i Straż Pożarna mają za zadanie kontrolować środowiska osób najbardziej narażonych na skutki 
zimy. W ramach „Akcji Zima” przygotowany został apel do mieszkańców Sosnowca, zarządców 
budynków, KM Policji, Straży Miejskiej i PKM dotyczący przekazywania informacji osobom najbardziej 
potrzebującym o możliwości skorzystania z noclegów w placówkach na terenie Sosnowca. Na spotkaniu  
przedstawiciele zarządców zasobów lokalowych (MZBM, MZZL, Sosnowiecka Spółdzielnia 
Mieszkaniowa) jak i PKM Sosnowiec, MOSIR, MZUK potwierdzili przygotowanie i gotowość do okresu 
zimowego 2017/2018.

 

Prezydent Miasta Sosnowca

Arkadiusz Chęciński
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