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INTERPELACJA nr 325/2021
ws. podjęcia starań na rzecz utworzenia komisariatu policji na Osiedlu Witosa

Szanowny Panie Prezydencie,
na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy o samorządzie gminnym składam interpelację
w sprawie podjęcia starań na rzecz utworzenia komisariatu policji na Osiedlu Witosa.
W strukturze policji funkcjonuje w Katowicach siedem komisariatów. Jeden z nich,
Komisariat VII, ma pod sobą Osiedle Tysiąclecia, fragment dzielnicy Dąb, Załęże i
Osiedle Witosa. Oba osiedla mieszkaniowe rozwijają się; powstają nowe bloki
mieszkalne. Wszystkie te, wciąż rozwijające się przestrzenie, w bieżącym momencie
obsługuje wspomniany jeden komisariat.
Od lat o powstaniu nowego komisariatu mówią Mieszkańcy Osiedla Witosa, które od
istniejącego komisariatu jest oddalone najbardziej. Niektórzy z Mieszkańców
dzielnicy mają w pamięci dawno nieaktualne plany, by taki komisariat znajdował się
na tworzonym wówczas (na przełomie wieków) Placu św. Herberta. Tak się nie stało.
Obecnie na Osiedlu Witosa znajduje się punkt przyjęć dzielnicowych – dzielnicowi
dyżurują w nim w pierwszy i ostatni wtorek miesiąca w wymiarze po 1,5 godz.
(w godz. 17:30-19:00).
Szanowny Panie Prezydencie, to dzięki działce przekazanej przez Miasto Katowice
możliwa jest budowa nowej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Katowicach przy ul.
Kolońskiej. To dogodne położenie, na styku Osiedla Witosa, rozwijającej się dzielnicy,
w której chcą mieszkać tak pożądani przecież nowi Mieszkańcy, oraz Załęskiej Hałdy,
na terenie której Miasto Katowice przed kilku dniami wbiło symboliczną łopatę pod
budowę nowego stadionu miejskiego. To teraz dobry moment, by rozpocząć starania,
aby w ramach mającej powstać nowej siedziby katowickiej Komendy Miejskiej Policji
uwzględnione zostało rozmieszczenie w niej dedykowanemu właśnie Osiedlu Witosa
i Załęskiej Hałdzie komisariatu. W pełni rozumiejąc, że wprawdzie Miasto nie
decyduje o strukturze i rozmieszczeniu jednostek policji jako służby podległej
w terenie wojewodzie, a więc administracji rządowej, a nie samorządowi, jestem
jednak przekonany, że możliwe jest – wobec wyżej nakreślonych okoliczności –
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skuteczne wyartykułowane potrzeb lokalnej społeczności i podjęcie działań dla
utworzenia na terenie Osiedla Witosa kolejnego komisariatu w strukturze katowickiej
policji.
Skuteczność działań policji zależy także od jej widoczności, jak i bliskości
w stosunku do obywatela/mieszkańca. Tak buduje się zaufanie dla służby, ale i dzięki
temu możliwe jest lepsze prowadzenie tak ważnych działań o charakterze
prewencyjnym, rozpoznawczym, diagnozującym zagrożenia – tak, aby skutecznie im
zapobiegać, a gdy trzeba, z nimi walczyć. To bardzo ważne, by dzielnicowy – który
przecież nie jest pracownikiem prewencji, patrolującym ulice „gdy zajdzie potrzeba”,
lecz jest „zawsze na miejscu” – mógł być właśnie jak najbliżej i by mógł być
widoczny.).
Oczekiwanie co do powstania komisariatu na Osiedlu Witosa jednoznacznie
i zdecydowanie wyartykułowali Mieszkańcy Osiedla, których blisko 100 uczestniczyło
w zorganizowanym przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 8 Osiedle Witosa i Szkołę
Podstawową nr 33 im. Stanisława Ligonia spotkaniu nt. bezpieczeństwa na terenie
dzielnicy. Spotkanie zorganizowane było w związku z bardzo głośną medialnie
sprawą próby uprowadzenia dziecka, do której miało dojść na jednym z osiedlowych
placów zabaw. Mieszkańcy oczekuję podjęcia przez Pana Prezydenta skutecznych
starań celem stworzenia wspomnianego komisariatu.
W związku z powyższym uprzejmie proszę o podjęcie interwencji i poinformowanie
mnie o podjętych w powyższej sprawie działaniach.
Z wyrazami szacunku
Krzysztof Kraus
/-/
Radni Rady Miasta Katowice
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UPO

Podpis 1

Podpis prawidłowy Profilem Zaufanym ePUAP.
Walidacja podpisu wykonana na podstawie weryfikacji integralności i autentyczności pieczęci
elektronicznej Ministra Cyfryzacji, zgodnie z §13 ust. 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10
września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. 2018 poz. 1760 ze zm.).
Data i czas złożenia podpisu: 2021-10-25 21:42:08
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