
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XVI/335/2012 

RADY MIASTA SIEDLCE 

z dnia 31 stycznia 2012 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku.  

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r.  

Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Miasta uchwala, co następuje:  

§ 1. Przyjmuje sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  

w 2011 roku, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.  

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 Wiceprzewodniczący Rady: 

Stefan Somla 

 

———————————————————————————————————————————

Warszawa, dnia 8 lutego 2012 r.

Poz. 1069

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY



Załącznik 

do Uchwały Nr XVI/335/2012 

Rady Miasta Siedlce 

z dnia 31 stycznia 2012r. 

 

Sprawozdanie Prezydenta Miasta  

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa na podstawie art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzą-

dzie powiatowym. Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta w zakresie zwierzch-

nictwa nad powiatowymi (miejskimi) służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach  

z zakresu bezpieczeństwa mieszkańców miasta i porządku publicznego. Do zadań Komisji, m. in. należy:  

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;  

2) opiniowanie pracy służb, inspekcji i straży oraz innych jednostek organizacyjnych funkcjonujących na tere-

nie miasta, które realizują zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;  

3) opiniowanie projektów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jedno-

stek organizacyjnych realizujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;  

4) opiniowanie projektu budżetu miasta w dziale realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego;  

5) opiniowanie projektów prawa miejscowego i innych dokumentów związanych z realizacją zadań wymienio-

nych w pkt. 1-4;  

6) opiniowanie innych zleconych przez Prezydenta Miasta, zagadnień dotyczących bezpieczeństwa osób 

mieszkających lub przebywających na terenie miasta.  

Zgodnie z treścią zarządzenia nr 102 Prezydenta Miasta z dnia 17 marca 2010r. w sprawie utworzenia Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku oraz zarządzenia nr 76 Prezydenta Miasta z dnia 11 marca 2011r. Komisja działała 

w składzie:  

1. Wojciech Kudelski – Prezydent Miasta, Przewodniczący Komisji;  

2. Jarosław Głowacki – Zastępca Prezydenta Miasta;  

3. Anna Sochacka – Zastępca Prezydenta Miasta;  

4. Marek Kordecki – Radny Rady Miasta;  

5. Bogumił Kacprzak – Radny Rady Miasta;  

6. Marek Fałdowski – Komendant Miejski Policji;  

7. Tomasz Iwański – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej;  

8. Maria Kempka – Prokurator Rejonowy w Siedlcach;  

9. Sławomir Garucki – Komendant Straży Miejskiej w Siedlcach;  

10. Sławomir Marchel – Sekretarz Miasta;  

11. Andrzej Grzywacz – Naczelnik Biura Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności UM Siedlce.  

W 2011 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła trzy spotkania, w trakcie których, m. in.:  

- zapoznano członków Komisji z Wytycznymi Wojewody Mazowieckiego do działalności w zakresie bezpie-

czeństwa w 2011 roku;  

- dokonano oceny działania Wydziału Dróg i Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w sezonie zimowym 

2010/2011;  

- zapoznano się z oceną stanu sanitarno – higienicznego miasta, ze szczególnym uwzględnieniem działań na 

rzecz bezpiecznego letniego wypoczynku mieszkańców na terenie miasta;  
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- dokonano oceny organizacji i przygotowania instytucji kulturalno – oświatowych i sportowych działających 

na terenie miasta oraz służb, inspekcji i straży w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom miasta 

w czasie sezonu letniego 2011;  

- członkowie Komisji zostali zapoznani z Planem dystrybucji tabletek jodu potasu na wypadek wystąpienia 

zagrożenia radiacyjnego na terenie miasta;  

- zaopiniowano budżet miasta w zakresie bezpieczeństwa na rok 2012;  

- dokonano oceny przygotowania służb miejskich do sezonu zimowego 2011/12.  

Komisja przyjęła sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2010 

roku. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Rade Miasta i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-

twa Mazowieckiego. Komisja pozytywnie zaopiniowała i przyjęła:  

- Informację Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 

terenie miasta Siedlce w 2010 roku;  

- Informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach o stanie ochrony przeciwpo-

żarowej oraz o zagrożeniach pożarowych na terenie miasta Siedlce w 2010 roku;  

- Sprawozdanie Komendanta Straży Miejskiej w Siedlcach z działalności Straży Miejskiej w 2010 roku.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała do realizacji w 2011 roku nw. kierunki działania w zakresie podnoszenia 

poziomu bezpieczeństwa mieszkańców miasta:  

1. Skuteczne zapobieganie i zdecydowana eliminacja przestępstw i wykroczeń szczególnie uciążliwych dla 

lokalnej społeczności, poprzez:  

- zwiększenie udziału w służbie patrolowej policjantów wykonujących zadania o charakterze patrolowo – 

interwencyjnym oraz policjantów ruchu drogowego kierowanych bezpośrednio do służby na drodze;  

- dalsze eliminowanie przyczyn wypadków komunikacyjnych, zwłaszcza ze skutkiem śmiertelnym.  

2. Zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i czynom karalnym nieletnich oraz nasilającej się patologii 

społecznej, a zwłaszcza narkomanii.  

3. Wzrost liczby przestępstw wykrytych w stosunku do przestępstw stwierdzonych.  

4. Doskonalenie przygotowań do działania w sytuacjach kryzysowych, zwłaszcza w aspekcie ćwiczeń prak-

tycznych i organizacji zabezpieczeń imprez masowych.  

5. Kontynuacja działań prowadzonych w ramach programu „Bezpieczne Miasto”.  

Informacje Komendantów Miejskich Policji i Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendanta Straży Miejskiej 

zostały przedłożone Radzie Miasta i przez nią przyjęte.  
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