
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 

PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA 

z dnia 31 stycznia 2019 r. 

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018 

Na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1432 t.j.) starosta oraz prezydent miasta mają obowiązek powołać Powiatową Komisję Bezpieczeństwa 

i Porządku oraz na podstawie art. 38b ust. 3 tej samej ustawy przedkładać Radzie Miejskiej sprawozdanie 

z prac komisji. Na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta z dn. 17.04.2015 r.  w skład komisji wchodzi: 

1) Przewodniczący – Prezydent Miasta 

2) Zastępca Przewodniczącego – I Zastępca Prezydenta Miasta 

3) Członkowie: 

- 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,  

W bieżącym roku Komisja zebrała się trzy razy. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 13 lutego 2019 r.

Poz. 1357



I. Pierwsze posiedzenie miało miejsce 3.03.2018 r. i dotyczyło omówienia propozycji zawarcia ugody 

przedstawionej przez SRK dotyczącej ciążącego na tej spółce obowiązku uregulowania rzeki Bobrek na 

odcinku 1 km oraz regulację stosunków wodnych w rejonie ul. Świerkowej, Cisowej w Sosnowcu. Spotkanie 

miało charakter roboczy i było następstwem prowadzonych wcześniej rozmów i spotkań w terenie.  

Na spotkanie zaproszona była przedstawicielka Biura Radców Prawnych oraz Pani Skarbnik. Biorąc pod 

uwagę treść porozumienia przedstawione zapisy są niespójne. Wystąpiono o zmianę i wniesienie poprawek. 

Następnie ustalono, że SRK wykona zalecania w porozumieniu z Wodami Polskimi, które są  

administratorem rzeki Bobrek. W grudniu 2018 roku do Urzędu Miejskiego wpłynęła kolejna propozycja 

porozumienia regulująca wzajemne relacje w przedmiotowym zakresie do czasu rozwiązania problemu.  

Na początek roku planowane jest zwołanie posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, na 

którym uczestniczyć będą przedstawiciele SRK. 

II. Drugie posiedzenie odbyło się 26.06.2018 r. i dotyczyło przygotowań służb do okresu wakacyjnego oraz 

ewentualnych problemów i zagrożeń w tym okresie dla dzieci i młodzieży. Jako główne zagrożenie uznano 

ewentualne spożywanie dopalaczy i innych środków odurzających oraz alkoholu. Przedstawiciele Policji 

i Straży Miejskiej zapowiedzieli zwiększenie ilości patroli rowerowych szczególnie w miejscach skupisk 

młodzieży, tj. w parkach, czy też na kąpieliskach. Poruszono także kwestię braku ratowników wodnych 

w czasie sezonu letniego. Spowodowane jest to wyjazdami czynnych zawodowo ratowników na kąpieliska 

morskie, brakiem wykonywania przez nich recertyfikacji uprawnień (kwalifikowana pierwsza pomoc) oraz 

niechęcią podjęcia zatrudnienia na kąpielisku miejskim. 

III. Trzecie posiedzenie Komisji odbyło się 24.10.2018 r. Przedmiotem obrad   były dwa tematy. 

1. Zabezpieczenie miasta przed okresem zimowym.  Zaproszeni do tego tematu goście przedstawili stan 

przygotowań do okresu zimowego. Byli wśród nich przedstawiciele min. PKM, administratorzy budynków 

mieszkalnych, Tauron, Policji, Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej. Na posiedzeniu przypomniano  

o obowiązującym zarządzeniu prezydenta dotyczącym akcji zima. 

2. Drugi temat dotyczył migracji dzików na tereny zamieszkałe przez ludzi. Zaproszono przedstawicieli Kół 

Łowieckich, Nadleśnictwa oraz WGK jako wydziału, który w Urzędzie zajmuje się współpracą z powyższymi 

organami. W trakcie posiedzenia przedstawione zostały działania, które poczyniło miasto w celu rozwiązania 

problemu. Ponadto poproszono o opinie zaproszonych gości. Zdaniem fachowców problem jest ogólnopolski 

i nie do rozwiązania przez pojedyncze miasto. Zasugerowano zwiększenie ilości poletek zaporowych w okresie 

wiosennym co będzie realizowane. W następstwie posiedzenia wystosowano pismo do Ministra Środowiska 

z prośbą o rozwiązanie problemu. 

  

 
Prezydent Miasta Sosnowca 

 

 

Arkadiusz Chęciński 
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