
 

 

SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA SOSNOWCA 

z dnia 30 stycznia 2020 r. 

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2019 

 

Na podstawie art. 38a Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511, z późn. zm.) 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. 30.05.2019 r. w skład komisji wchodzi: 

1) Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta 

2) Zastępcy Przewodniczącego Komisji: 

a) I Zastępca Prezydenta Miasta; 

b) Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

3) Członkowie: 

- Komendant Miejski Policji, 

- Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji, 

- Prezes Sądu Rejonowego, 

- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej, 

- Dyrektor Rejonowego Pogotowia Ratunkowego, 

- Komendant Straży Miejskiej, 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 

- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, 

- Prokurator Rejonowy Sosnowiec - Północ, 

- Prokurator Rejonowy Sosnowiec - Południe 

W bieżącym roku Komisja zebrała się pięć razy. 

I. Pierwsze posiedzenie miało miejsce 25 lutego 2019 r., dotyczyło ono omówienia propozycji zawarcia ugody 

przedstawionej przez Spółkę Restrukturyzacji Kopalń. Spotkanie było następstwem prowadzonych 

wcześniej rozmów i spotkań w terenie. Pierwszym etapem było dokonanie inwentaryzacji.  

Po jej przeprowadzeniu miał być wykonany projekt rekultywacji.  Koncepcja  ta jednak nie doszła do skutku,  
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    ponieważ część gruntów ma nieuregulowaną sytuację prawną, w związku z tym firma, która miała wykonać 

pracę odstąpiła od przedmiotowych zadań. Wariant ten dotyczył zarówno regulacji rzeki jak i usuwania 

szkód górniczych na Nowym Zawodziu. SRK wnioskowało do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

o pozyskanie środków na usuwanie skutków szkód górniczych (w tym m.in. na wykup gruntów), jednakże 

wniosek został odrzucony ze względów formalnych. Powstała zatem nowa koncepcja, aby przeprowadzić 

prace nie wychodząc poza koryto rzeki. 

W przedmiotowym temacie poruszono kwestię podjęcia prac w korycie rzeki (na odcinku około 1 km) oraz 

naprawy szkód górniczych w rejonie ulicy Cisowej i Świerkowej, tzw. „Nowe Zawodzie”. 

II. W dniu 2 kwietnia 2019 r. odbyło się spotkanie, które było kontynuacją tematu związanego  

z uregulowaniem stosunków wodnych na Nowym Zawodziu. Ustalono, iż istotą sprawy jest porozumienie – 

ugoda pomiędzy Spółką Restrukturyzacji Kopalń, jako następcą prawnym Kopalni a Państwowym 

Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie. Poruszono również kwestie uregulowań formalnych terenów 

(miejsc zalewowych), gdyż względy prawne nie pozwalają na poczynienie pewnych kroków. Przedstawiciele 

SRK oświadczyli, iż powstał projekt przedstawiający Koncepcję regulującą stosunki wodne w zlewni rzeki 

Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia w Sosnowcu. Wykonała go firma zatrudniona przez Spółkę. Dopiero 

po wyborze i akceptacji jednego z wariantów, zostaną wdrożone procedury związane z wyborem projektu 

dla zadania „Rekultywacja terenu poprzez regulację stosunków wodnych dla obszaru Nowego Zawodzia 

w Sosnowcu. 

III. 28 maja 2019 r. Komisja zebrała się w celu poznania wariantów Koncepcji regulującej stosunki wodne 

w zlewni rzeki Bobrek w rejonie Nowego Zawodzia. 

- Wariant 0 opisuje możliwe skutki braku działań rekultywacyjnych, przy zatrzymaniu pracy istniejącej 

przy zalewisku Wn 70/12 pompowni (w rejonie ul. Świerkowej). 

- Warianty I-III obejmują nadsypanie terenu do rzędnych umożliwiających grawitacyjny odpływ wody 

z terenu, przy uwzględnieniu wpływu regulacji rzeki Bobrek na poziomy nadsypania terenu w rejonie 

zalewiska Wn 68/02. 

- Warianty IV-V obejmują nadsypanie terenu z wykształceniem w rejonie zalewiska Wn 70/12 zbiornika 

wodnego wypełnionego wodą. Nadmiar wody z niego odpływa grawitacyjnie do rzeki Bobrek (wariant 

IV) lub w stronę zalewiska Wn 17/69 (wariant V). Natomiast zalewisko Wn 68/2 zrekultywowane 

zostanie wg wariantu III. 

- Wariant VI zachowanie istniejącego systemu odwodnienia poprzez adaptację zalewiska Wn 70/12 na 

zbiornik retencyjny przy przebudowanej pompowni P1 o wydatku 100l/s. Tłoczenie wody rurociągiem do 

rzeki Bobrek w rejonie km 8+323. Adaptacja zalewiska Wn 68/02 na zbiornik retencyjny stale 

wypełniony wodą z odprowadzeniem nadmiaru przebudowanym rowem R-3 do rzeki Bobrek w rejonie 

km 9+080. Odtworzenie rowu R-1 w rejonie zalewiska Wn 17/69 i skierowanie go do zalewiska Wn 

70/12. 

- Wariant VII obejmujący wykształcenie w miejscu zalewiska Wn 17/69 dodatkowego zbiornika 

retencyjnego z odprowadzeniem wody ze zbiornika do zalewiska Wn 70/12. Pozostałe rozwiązania jak 

w wariancie VI. 

Wybrano wariant nr VI (preferowany), polegający na budowie przepompowni odpowiedzialnej za 

odprowadzenie wody. W planach jest przeprowadzenie hydrotechnicznych prac w obrębie koryta rzeki 

Bobrek, dzięki czemu nastąpi usprawnienie odpływu wody z zalewiska. Wariant ten umożliwia wykonanie 

wszystkich tych prac w sposób minimalizujący ingerencję w środowisko przyrodnicze i warunki wodne. 

IV. Kolejne spotkanie, dotyczące przygotowań służb oraz jednostek miejskich do okresu wakacyjnego oraz 

minimalizacji zagrożeń, odbyło się 19 czerwca 2019 r. Wskazano, iż największym zagrożeniem jest 

ewentualne spożywanie alkoholu zażywanie dopalaczy i innych środków odurzających. Funkcjonariusze 

Policji oraz Straży Miejskiej zobowiązali się do zwiększenia ilości patroli pieszych oraz rowerowych, 

szczególnie w miejscach gdzie przebywa młodzież. Na obiektach administrowanych przez MOSiR odbywały 

się półkolonie letnie. 
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V. 26 listopada 2019 r. podczas posiedzenia Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przypomniane 

zostały procedury dot. zimowego utrzymania dróg i chodników będących we władaniu bądź zarządzie 

Gminy Sosnowiec w sezonie zimowym, które zawarte są w Zarządzeniu nr 744 Prezydenta Miasta 

Sosnowca. Przedmiotowe Zarządzenie zobowiązuje służby miejskie biorące udział w akcji do stałego 

kontrolowania jej przebiegu w realizowanych zakresach oraz do podejmowania niezbędnych środków 

zaradczych w sytuacjach kryzysowych. Wszystkie jednostki oraz służby miejskie są przygotowane do 

sezonu zimowego 2019/2020. Dysponują niezbędnym sprzętem, który jest na bieżąco konserwowany 

i serwisowany oraz wykwalifikowaną kadrą, będącą w pełnej gotowości. 

  

 
Prezydent Miasta Sosnowca 

 

 

Arkadiusz Chęciński 
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