
SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA WROCŁAWIA

z dnia 7 stycznia 2014 r.

z dzialalności funkcjonującej przy Prezydencie Wrocławia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 
2013

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 595 i 645) składam roczne sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 
ubiegły.

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku utworzono na mocy ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o zmianie 
ustawy o Policji, ustawy o działalności ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe, ustawy o samorządzie 
powiatowym oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną 
(Dz. U. z dnia 18 września 2001 r.).

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku jest w myśl art. 38a ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym 
organem powołanym w celu realizacji zadań starosty powiatowego (prezydenta miasta na prawach powiatu) 
w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami (stanowiącymi tzw. 
powiatową administrację zespoloną) oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli.

Do podstawowych zadań i kompetencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku (określonych w art. 38a 
ust. 2 w/w ustawy) należy m.in.:

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu,

- opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych 
wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

- przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli (Wrocław przyjął w formie uchwał Rady Miejskiej z dnia 07.12.2000 r. 
„Program Poprawy Bezpieczeństwa we Wrocławiu w latach 2001-2004”, dnia 9 grudnia 2004 r. na lata 
2005-2008, z dnia 16 października 2008 roku na lata 2009-2012 i na lata 2013-2016 z 18 października 
2012 r.), zapewniając jednocześnie środki finansowe na jego realizację,

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 
i straży oraz jednostek,

- organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli,

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych 
z wykonywaniem zadań, o których mowa jak wyżej.
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Zgodnie z art. 38b ust. 1 Przewodniczący komisji, w celu wykonania zadań komisji, może żądać od 
Policji oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i gminnych jednostek 
organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 
dokumentów i informacji o ich pracy, z wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, 
materiałów operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych 
sprawach administracyjnych.

Rok 2013 Komisja Bezpieczeństwa i Porządku zaczęła prace w następującym składzie:

1) Rafał Dutkiewicz – Prezydent Wrocławia, Przewodniczący Komisji;

2) Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia z głosem doradczym;

3) Zbigniew Szklarski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

4) Zbigniew Słysz – Komendant Straży Miejskiej Wrocławia;

5) Stanisław Kosiarczyk – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego Wrocławia;

6) przedstawiciele delegowani przez Radę Miejską:

a) Krzysztof Kilarski,

b) Andrzej Nabzdyk;

7) przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji:

a) Jacek Kaczmarek – Komendant Miejski Policji we Wrocławiu,

b) Arkadiusz Małecki – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu;

8) przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu – Katarzyna Kwiatkowska – 
prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

W związku ze zmianą Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, do prac 
w Komisji oddelegowany został: Tomasz Newlaczyl – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej 
we Wrocławiu.

W związku ze zmianą w składzie członków Komisji Prezydent Wrocławia zmieniającym 
Zarządzeniem Nr 8409/13 z dnia 27 sierpnia 2013 roku, w miejsce Zbigniewa Szklarskiego powołał 
nowego członka Tomasza Newlaczyla.

Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie

Posiedzenie odbyło się dnia 4 czerwca 2013 roku we Wrocławiu przy placu Nowy Targ 1-8 
o godz.14.00 w pokoju 155.

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obecni byli:

1) Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia z głosem doradczym;

2) Tomasz Newlaczyl – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

3) Zbigniew Słysz – Komendant Straży Miejskiej Wrocławia;

4) Stanisław Kosiarczyk – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego Wrocławia;

5) przedstawiciele delegowani przez Radę Miejską:

a) Krzysztof Kilarski,

b) Andrzej Nabzdyk;

6) przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji:

a) Arkadiusz Małecki– Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu;
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7) przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu – Katarzyna Kwiatkowska – 
prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Na posiedzeniu poruszano następujące zagadnienia:

1) Informacja o ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wrocławia za pierwszy kwartał 2013 roku – 
wystąpienia Komendantów Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

2) Informacja z zakresu organizowania i zabezpieczania imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych 
w pierwszym kwartale 2013 roku - wystąpienie Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Pana Stanisława Kosiarczyka.

3) Uwagi i wnioski.

Obecnych powitał w imieniu Przewodniczącego Komisji wiceprezydent Wojciech Adamski, który 
rozpoczął od uwag dotyczących konsekwencji „ustawy śmieciowej”. Zaakcentował potrzebę powołania 
służby do kontrolowania gospodarki odpadami, przy czym widzi tutaj możliwość współpracy nowej 
służby z funkcjami strażników miejskich, tak aby były one etatowo związane ze Strażą Miejską 
wykonując równocześnie zadania SM.

Realizacja pierwszego punktu porządku obrad.

Głos zabrał z-ca Komendanta Miejskiego Policji Arkadiusz Małecki.

Pan Komendant przedstawił statystyki zagrożenia przestępczością ogółem w I kwartale 2013 roku. 
I tak, w okresie tym ujawniono 4173 przestępstwa w 7 kategoriach. W stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku, nastąpił spadek przestępczości o 588 zdarzeń, czyli zanotowano 87,6 
procentowy spadek. Największą ilość przestępstw popełniono na Starym Mieście. Ponadto Pan 
Komendant, ze względów kadrowych oraz zwiększenia obowiązków funkcjonariuszy, nie przewiduje 
możliwości zwiększenia patroli pieszych na terenie miasta.

Głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Słysz.

Pan Komendant podkreślił zmniejszenie ilości interwencji związanych ze sprawami porządkowymi 
w mieście na co wpływ miała długa zima połączona z długimi opadami śniegu. Ogromny ciężar stanowi 
dla Straży zwiększająca się ilość interwencji wobec źle zaparkowanych pojazdów oraz niszczenia przez 
kierowców terenów zielonych przyległych do dróg. Poprawiła się natomiast sytuacja w oznakowywaniu 
dróg wewnętrznych przez ich zarządców. Najwięcej interwencji strażnicy podejmowali w okolicach 
Rynku i na Śródmieściu.

Głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Newlaczyl.

Pan Komendant podał statystki dotyczące ilości interwencji strażaków, które są zbliżone do 
ubiegłorocznych. Zmalała ilość zagrożeń pożarowych w zakresie następstw wypalania traw (długa 
zima). Największa ilość meldunków rodzajów miejscowych zagrożeń dotyczyła tych związanych 
z opadami deszczu, obszarami wodnymi i przyborem wody. Wielkie zapotrzebowanie zanotowano 
w zakresie instruktażu szkoleniowego i pokazów sprzętu dla mieszkańców.

Głos zabrała z-ca Prokuratora Okręgowego Katarzyna Kwiatkowska.

Pani Prokurator nawiązała do projektu ustawy Nowego Kodeksu Postępowania Karnego, który 
ogranicza prokuratorów i odsuwa sędziów od postępowania śledczego. Sprawy dochodzeń mają być 
wyłącznie w rękach Policji.

Realizacja drugiego punktu porządku obrad.

Głos zabrał Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanisław Kosiarczyk.

Pan Dyrektor podał dane o realizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Prawa 
o zgromadzeniach. W minionym okresie nie doszło w czasie ich trwania do zakłóceń ładu i porządku 
publicznego, dlatego nie zaszła potrzeba przerwania żadnej imprezy masowej ani zgromadzenia. 
Dyskusję wywołała sprawa używania w czasie imprez masowych materiałów niebezpiecznych.

Uwagę wszystkich zwróciła podana przez Pana Dyrektora analiza sytuacji zagrożenia powodziowego 
dla obszaru miasta Wrocławia, która wyraźnie wykazała brak realnego zagrożenia. Potwierdziła to 
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informacja o sytuacji na ciekach i zbiornikach retencyjnych w Regionie Środkowej Odry według stanu 
na dzień 04.06.2013 r. godz. 6.00.

Realizacja trzeciego punktu obrad.

Przewodniczący posiedzenia, wiceprezydent W. Adamski podniósł kwestię funkcjonowania 
interwencyjnego numeru telefonu 112. Jak wynikało z dyskusji, wszyscy podkreślili kontrowersje wokół 
„112”, który to numer opóźnia i blokuje szybki dostęp do służb interwencyjnych, mogąc w końcu 
doprowadzić do nieszczęścia. Wobec takich wniosków przewodniczący wezwał wszystkich uczestników 
do szczegółowych konsultacji w tej sprawie i szybkiego zwołania posiedzenia w terminie 2-3 tygodni, 
na czym spotkanie zakończono.

Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie

Posiedzenie odbyło się dnia 6 września 2013 roku we Wrocławiu przy placu Nowy Targ 1-8 
o godz.10.00 w pokoju 155.

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obecni byli:

1) Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia z głosem doradczym;

2) Tomasz Newlaczyl – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

3) Zbigniew Słysz – Komendant Straży Miejskiej Wrocławia;

4) Zbigniew Szklarski – Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego Wrocławia;

5) przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji: Jacek Kaczmarek– Komendant Miejski 
Policji we Wrocławiu;

6) przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu – Katarzyna Kwiatkowska – 
prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Na posiedzeniu poruszano następujące zagadnienia:

1) Informacja o ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wrocławia za pierwsze półrocze 2013 roku – 
wystąpienia Komendantów Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

2) Problem utrudnień dojazdów pożarowych do budynków przy których zabudowano ogródki 
gastronomiczne.

3) Informacja w/s funkcjonowania numerów alarmowych.

4) Informacja dotycząca zagrożeń powodziowych związanych z prowadzonymi pracami modernizacyjnymi na 
Wrocławskim Węźle Wodnym.

5) Uwagi i wnioski.

Obecnych powitał w imieniu Przewodniczącego Komisji wiceprezydent Wojciech Adamski.

Realizacja pierwszego punktu porządku obrad.

Głos zabrał Komendant Miejski Policji Jacek Kaczmarek.

Pan Komendant przedstawił statystyki zagrożenia przestępczością ogółem w I kwartale 2013 roku. 
I tak, w okresie tym ujawniono 4173 przestępstwa w 7 kategoriach. W stosunku do analogicznego 
okresu ubiegłego roku, nastąpił spadek przestępczości o 588 zdarzeń, czyli zanotowano 87,6 
procentowy spadek. Największą ilość przestępstw popełniono na Starym Mieście. Ponadto Pan 
Komendant, ze względów kadrowych oraz zwiększenia obowiązków funkcjonariuszy, nie przewiduje 
możliwości zwiększenia patroli pieszych na terenie miasta.

Głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Słysz.

Pan Komendant podkreślił zmniejszenie ilości interwencji związanych ze sprawami porządkowymi 
w mieście na co wpływ miała długa zima połączona z długimi opadami śniegu. Ogromny ciężar stanowi 
dla Straży zwiększająca się ilość interwencji wobec źle zaparkowanych pojazdów oraz niszczenia przez 
kierowców terenów zielonych przyległych do dróg. Poprawiła się natomiast sytuacja w oznakowywaniu 
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dróg wewnętrznych przez ich zarządców. Najwięcej interwencji strażnicy podejmowali w okolicach 
Rynku i na Śródmieściu.

Głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Newlaczyl.

Pan Komendant podał statystki dotyczące ilości interwencji strażaków, które są zbliżone do 
ubiegłorocznych. Zmalała ilość zagrożeń pożarowych w zakresie następstw wypalania traw (długa 
zima). Największa ilość meldunków rodzajów miejscowych zagrożeń dotyczyła tych związanych 
z opadami deszczu, obszarami wodnymi i przyborem wody. Wielkie zapotrzebowanie zanotowano 
w zakresie instruktażu szkoleniowego i pokazów sprzętu dla mieszkańców.

Głos zabrała z-ca Prokuratora Okręgowego Katarzyna Kwiatkowska.

Pani Prokurator nawiązała do projektu ustawy Nowego Kodeksu Postępowania Karnego, który 
ogranicza prokuratorów i odsuwa sędziów od postępowania śledczego. Sprawy dochodzeń mają być 
wyłącznie w rękach Policji.

Realizacja drugiego punktu porządku obrad.

Głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Słysz.

Pan Komendant poinformował, że ulegną zmianie zasady stawiania ogródków gastronomicznych przy 
lokalach. Od 2014 roku lokale znajdujące się głównie w Rynku będą musiały uzgadniać z PSP zasady 
dojazdów pojazdów interwencyjnych do budynków, w których takie występują. Poruszono przy okazji 
kwestię pojazdów źle parkujących i blokujących drogi dojazdowe oraz dużą stronniczość w tym 
względzie mediów. Jak wspomniał wiceprezydent W. Adamski, istnieje duże niebezpieczeństwo 
w mieszaniu polityki i policji do tych kwestii.

Realizacja trzeciego punktu obrad.

Przewodniczący posiedzenia, wiceprezydent W. Adamski podniósł jeszcze raz kwestię 
funkcjonowania interwencyjnego numeru telefonu 112. Jak wynikało z dyskusji, wszyscy podkreślili 
kontrowersje wokół „112”, który to numer opóźnia i blokuje szybki dostęp do służb interwencyjnych, 
mogąc w końcu doprowadzić do nieszczęścia. Winny jest tutaj głównie zdublowany system zgłoszenia. 
Decyzje jednak podejmuje w tej kwestii Urząd Wojewódzki, a rząd w sprawie numeru „112” 
przedstawia coraz to nowe propozycje i koncepcje. Do wojewódzkich dwóch operatorskich central 
telefonicznych i czterech dyspozytorni dojdą w październiku cztery nowe pokrywające się terytorialnie 
z powiatami.

Realizacja czwartego punktu obrad.

Istnieje zagrożenie w czasie powodzi, ale zgodnie z założeniami inwestycja „Odra 2006” musi być 
zakończona do 2016 roku. Zostały jeszcze do realizacji we Wrocławskim Węźle Wodnym cztery 
punkty: Port, Popowice, Ślężoujście i Kozanów. „Odra 2006” obejmuje swoim zasięgiem teren 
sięgający od Brzegu do Brzegu Dolnego. Do dzisiaj na 96% długości osiągnięto żądany parametr.

Uwagi i wnioski.

Po ogólnych uwagach członkowie Komisji przeszli do dokonywania ustaleń indywidualnych.

Protokół z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Prezydencie

Posiedzenie odbyło się dnia 10 grudnia 2013 roku we Wrocławiu przy placu Nowy Targ 1-8 
o godz.13.30 w pokoju 155.

Na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku obecni byli:

1) Wojciech Adamski – Wiceprezydent Wrocławia z głosem doradczym;

2) Tomasz Newlaczyl – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu;

3) Zbigniew Słysz – Komendant Straży Miejskiej Wrocławia;

4) Stanisław Kosiarczyk – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miejskiego Wrocławia;
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5) przedstawiciele delegowani przez Radę Miejską:

a) Krzysztof Kilarski,

b) Andrzej Nabzdyk;

6) przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji:

7) przedstawiciel wskazany przez Prokuratora Okręgowego we Wrocławiu – Katarzyna Kwiatkowska – 
prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Na posiedzeniu poruszano następujące zagadnienia:

1) Informacja o ocenie stanu bezpieczeństwa na terenie miasta Wrocławia za III kwartał 2013 roku – 
wystąpienia Komendantów Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej.

2) Omówienie organizacji i bezpieczeństwa imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych w ostatnim 
okresie.

3) Stan przygotowań oraz problem oczekiwań od organizatorów odnośnie imprez masowych związanych 
z zabawą Sylwester 2013.

4) Uwagi i wnioski.

Obecnych powitał w imieniu Przewodniczącego Komisji wiceprezydent Wojciech Adamski, który 
rozpoczął od wniosków jakie dała lektura pisma „Wspólnota”. Z publikacji pisma wynika, że Komisje 
Bezpieczeństwa i Porządku przy prezydentach polskich miast są martwymi ciałami. Jak podkreślił W. 
Adamski wrocławska komisja jest zaprzeczeniem konkluzji dziennikarzy, bowiem we Wrocławiu 
Komisja spotyka się regularnie i podejmuje aktualny tematy prowadząc do ich rozwiązania.

Realizacja pierwszego punktu porządku obrad.

Głos zabrał z-ca Komendanta Miejskiego Policji Arkadiusz Małecki.

Pan Komendant przedstawił statystyki zagrożenia przestępczością III kwartale 2013 roku oraz 
w okresie od początku roku do grudnia. I tak na przykład, w okresie od 1 stycznia do 30 listopada 
2013 roku popełniono 932 przestępstwa w kategorii przeciwko życiu i zdrowiu (rozboje, bójki, pobicia, 
uszkodzenia ciała). Jest to o 185 mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ogólnie w stosunku 
do analogicznego okresu ubiegłego roku, nastąpił spadek przestępczości o 20%.

Głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Zbigniew Słysz.

Pan Komendant podkreślił, że nareszcie zmniejszyła się ilości interwencji związanych 
z odholowywaniem źle zaparkowanych pojazdów, jednak wpływ miało na to polepszenie zaplecza 
materiałowo-techniczne (zwiększenie ilości blokad, itd.). Straż Miejska zwiększyła ilość patroli na 
wybranych, najbardziej zagrożonych rejonach miasta, w tym w szczególności na osiedlach. Przy okazji 
pojawiła się kwestia spalania trujących i silnie dymiących odpadów przez właścicieli domków 
wolnostojących. Brak odpowiednich regulacji prawnych uniemożliwia skuteczną interwencję czy 
choćby karanie winowajców.

Głos zabrał Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej Tomasz Newlaczyl.

Pan Komendant podał łączną ilość interwencji jednostek Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w III kwartale 2013 roku na terenie miasta Wrocławia i wyniosła ona 2462, w tym: 
598 pożarów, 1626 miejscowych zagrożeń oraz 238 alarmów fałszywych. W całym okresie roku licząc 
do 6 grudnia 2013 roku, w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego odnotowano ogólny spadek 
liczby interwencji o prawie 9%. 6 grudnia do miasta dotarł huragan „Ksawery”, który w sposób 
znaczący zmienił obraz statystyk.

Realizacja drugiego punktu porządku obrad.

Głos zabrał Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Stanisław Kosiarczyk.

Pan Dyrektor podał dane o realizacji ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych i Prawa 
o zgromadzeniach w III kwartale 2013 roku. W tym okresie nie doszło podczas ich trwania do zakłóceń 
ładu i porządku publicznego, dlatego nie zaszła potrzeba przerwania żadnej imprezy masowej ani 
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zgromadzenia. W okresie od 1 stycznia do 6 grudnia 2013 roku przyjęto 95 zawiadomień 
o zgromadzeniach publicznych na terenie Wrocławia i wydano tylko jedną decyzję zakazującą 
przeprowadzenia zgromadzenia publicznego organizowanego przez działaczy NOP, którzy zamierzali 
zakłócić przebieg Marszu Równości. Także w omawianym okresie roku wpłynęło 89 wniosków 
o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej i 10 wniosków o zmianę wydanego już 
zezwolenia. Przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego kontrolowali 
imprezy podwyższonego ryzyka oraz uczestniczyli w 11 zgromadzeniach publicznych.

Realizacja trzeciego punktu obrad.

Przygotowania do imprezy pod nazwą „Sylwestrowa noc w rytmie disco 70. i 80. Wrocław 2013” 
zostały zakończone pod względem administracyjnym i logistycznym. Powtórzono więc podstawowe 
dane dotyczące ilości uczestników, zabezpieczenia imprezy, głównego stanowiska dowodzenia. 
Podkreślono słuszność przeprowadzania zorganizowanego Sylwestra na wrocławskim Rynku właśnie ze 
względu na sprawne i wcześniej ustalone działania służb porządkowych.

Uwagi wnioski.

Przewodniczący posumował mijający rok podkreślając raz jeszcze regularność i sprawność prac 
Komisji. Poddał też pod rozwagę ideę wprowadzenie do struktury Centrum Zarządzania Kryzysowego 
przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego oraz Służby Celnej. Spotkanie zakończono 
świątecznymi życzeniami.

Wiceprezydent Wrocławia:
W. Adamski
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