
           
Dz09.0021.30.2021 

 

                       Uchwała Nr  XXX / 178 /2021 

  Rady Dzielnicy IX 

                  Łagiewniki – Borek Fałęcki 

   z dnia  24.03.2021r.   
 

 
w sprawie: zgłoszenia kandydatury do przyznania nagrody „Bezpieczny Kraków”. 

 

 Na podstawie § 3 pkt 3 lit. j  uchwały Nr XCIX/1503 /14 Rady Miasta Krakowa z dnia 12 

marca 2014 r. w sprawie: organizacji i zakresu działania Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek 

Fałęcki w Krakowie  (t. jedn. Dz. Urz. Woj. Mał. z 2019 r. poz. 5471, ze zm. ) w odpowiedzi na 

pismo znak: OC-01.0008.2.2.2021 z dnia 18.02.2021r.  Rada Dzielnicy IX Łagiewniki – Borek 

Fałęcki  uchwala, co następuje: 

 

 §l  

Wnioskuje się do Prezydenta Miasta Krakowa o przyznanie nagrody                  

„Bezpieczny Kraków” sierż. szt. Mateuszowi  Braś. 

 

  §2  

     Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

 
 

Przewodniczący  

Rady i Zarządu Dzielnicy IX  

Łagiewniki – Borek Fałęcki 

 

Bogusław Gołas 

 

 

 

 

 

 
Uzasadnienie: 

Sierż. szt. Mateusz Braś w Policji służy od 9 lat a od 2 lat zajmuje stanowisko dzielnicowego w 

Komisariacie V Policji w Krakowie. W roku 2020 wdrożył plan działań priorytetowych, którego  

efektem był spadek zdarzeń noszących znamiona wykroczeń porządkowych w rejonie placu  

targowego przy ul. Orzechowej w Krakowie. Sierż. szt. Mateusz Braś w roku 2020 dokonał  

zatrzymania 15 sprawców przestępstw na gorącym uczynku i uczestniczył łącznie w 30  

zatrzymaniach wspólnie z innymi funkcjonariuszami.  

W dniu 21.07.2020r. w wyniku ustaleń własnych i typowania sprawcy dokonał zatrzymania 

mężczyzny, który dokonywał naruszeń nietykalności, kobiet spacerujących w rejonie Lasu  

Borkowskiego. O zatrzymaniu informowały lokalne media.  



 

 

 

 

W dniu 09.08.2020r podczas służby pełnionej w rejonie zalewu Bagry, udzielił pierwszej pomocy 

mężczyźnie, ugodzonemu nożem w klatkę piersiową a następnie zatrzymał 3 osoby  

podejrzane o popełnienie tego czynu.  

W dniu 01.1 0.2020r. zatrzymał sprawcę wypadku, który dzień wcześniej oddalił się z miejsca 

potrącenia rowerzysty. Sprawca w trakcie zdarzenia był pod wpływem środków odurzających.  

Sierż. szt. Mateusz Braś w wyniku współpracy z osobowym źródłem informacji pozyskał  

informacje dot. zabójstwa w miejscowości Stryszów, do którego doszło w dniu 05.12.2020r. Wyniki  

ustaleń przekazał policjantom z KWP Kraków, którzy zajmowali się sprawą. Sprawcy zabójstwa  

zostali zatrzymani na terenie Holandii.  

Na uwagę zasługuje również zaangażowanie dzielnicowego w służbę z roku 2019 a w szczególności 

zatrzymanie sprawczyni wyłudzeń kredytów na kwotę kilku milionów złotych.  

Sprawczyni była przez wiele lat poszukiwana przez policjantów z Wydziału Kryminalnego  

komendy w Dębicy. Za ujęcie sprawczyni, sierż. szt. Mateusz Braś otrzymał pisemne  

podziękowania od komendanta KPP Dębica.  

Wymieniony powyżej policjant należy do grona wyróżniających się i w pełni dyspozycyjnych 

funkcjonariuszy Komisariatu Policji V w Krakowie, wykazując duże poczucie odpowiedzialności         

i profesjonalizmu. Wskazany funkcjonariusz w ramach własnej inicjatywy podejmuje szereg 

czynności i działań, których efektem są m.in. informacje, które znajdują potwierdzenie i przekładają 

się na realizacje zatrzymań osób na gorącym uczynku oraz osób poszukiwanych. Nadmienić należy, że 

wymienionego funkcjonariusza cechuje duże zaangażowanie w służbie oraz doskonałe rozpoznanie 

terenowo osobowe pod kątem miejsc i osób, gdzie dochodzi do kradzieży, zniszczeń mienia                  

i rozprowadzania oraz zażywania środków odurzających.  

 

 

 


