
  

SPRAWOZDANIE NR ZK.5511.1.2015 

PREZYDENTA MIASTA CHEŁM 

z dnia  9 stycznia 2015 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Chełm za 2014 rok 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Chełmie, zwana dalej „Komisją”, została utworzona w celu realizacji 

zadań Prezydenta Miasta Chełm w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami 

oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w oparciu 

o postanowienia art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013r. poz. 

595 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

1. W roku 2014 Komisja pracowała w składzie:  

1) Prezydent Miasta Chełm - Agata Fisz, Przewodnicząca Komisji, w imieniu której w spotkaniach uczestni-

czył Józef Górny - I Z-ca Prezydenta Miasta Chełm, 

 2) Radna Rady Miasta Chełm - Grażyna Choma, Członek Komisji, zaś od dnia 17 grudnia 2014r. Radny Je-

rzy Jaworski, Członek Komisji (powołany Uchwałą Nr III/17/14 w związku z rozpoczęciem nowej kadencji Ra-

dy Miasta Chełm),  

3) Radny Rady Miasta Chełm - Mariusz Wieliczko, Członek komisji, zaś od dnia 17 grudnia 2014 r. Radny 

Sławomir Niepogoda, Członek Komisji (powołany Uchwałą Nr III/17/14 w związku z rozpoczęciem nowej ka-

dencji Rady Miasta Chełm),  

4) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie – Janusz Andrzejuk, Członek Komisji,  

5) Prokurator Rejonowy w Chełmie – Marzenna Kucińska, Członek Komisji,  

6) I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie – Mariusz Gap, Członek Komisji ,  

7) Naczelnik Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Chełmie – Wioletta Pawluk, Członek Komisji,  

8) Komendant Straży Miejskiej w Chełmie – Tadeusz Ordyniec, Członek Komisji,  

9) Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Chełm - Marcin Dudek, Członek Komisji. 

W pracach Komisji brali także udział kierownicy służb, inspekcji i straży, kierownicy jednostek organizacyj-

nych miasta Chełm, w zależności od tematyki posiedzeń oraz dyrektorzy wydziałów koordynujący programy 

kierunkowe. Tematyka posiedzeń komisji nawiązywała do ustawowych zadań Prezydenta w zakresie zwierzch-

nictwa nad służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawie o samorządzie powiatowym 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, a także określona była „Programem zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014.”  

W 2014 roku Komisja odbyła 3 posiedzenia.  

2. Na posiedzeniu w dniu 21 stycznia 2014 roku Komisja przyjęła Plan Zamierzeń Komisji Bezpieczeństwa 

i Porządku Miasta Chełm na 2014 r.  
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3. Na posiedzeniu w dniu 18 marca 2014 roku Komisja:  

1) na podstawie przedstawionego sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji w Chełmie oraz 

o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Chełm za 2013 r., pozytywnie oceniła pracę 

Policji,  

2) na podstawie przedstawionej informacji Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o stanie bezpie-

czeństwa miasta Chełm w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 r., pozytywnie oceniła pracę Komendy 

Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej,  

3) zapoznała się z informacją Prokuratora Rejonowego, na temat stanu przestępczości i jej zwalczania na te-

renie miasta Chełm za 2013 r.,  

4) na podstawie przedstawionej informacji o działaniach Straży Miejskiej w Chełmie za 2013 r., pozytywnie 

oceniła pracę Straży Miejskiej,  

5) przyjęła sprawozdanie z realizacji zadań w roku 2013 ujętych w „Programie zapobiegania przestępczości 

oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na lata 2011 – 2014”. 

 4. Na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2014 roku Komisja:  

1) pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu miasta Chełm na 2015 r. w zakresie realizacji przedsięwzięć 

związanych z zapobieganiem przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,  

2) przyjęła projekt Planu Zamierzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta Chełm na 2015 r.  

5. W 2014 roku podczas posiedzeń Komisja wnioskowała w sprawach:  

- podniesienia poziomu bezpieczeństwa w miejscach publicznych,  

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,  

- poprawy czystości miasta,  

- rozbudowy monitoringu wizyjnego miasta,  

- podejmowania działań prewencyjnych i represyjnych zmierzających do ograniczenia udziału nietrzeźwych 

kierowców w ruchu drogowym, 

 - zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na terenie szkół oraz na terenie miejsc zabaw 

i wypoczynku,  

- zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprez masowych,  

- propozycji do budżetu miasta na działania prewencyjne i profilaktyczne na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

i porządku publicznego.  

Podczas spotkań Komisja Bezpieczeństwa i Porządku omawiała również bieżące sprawy i problemy zgłasza-

ne przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz społeczności lokalne. Reasumu-

jąc należy stwierdzić, że podjęte przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku działania oraz realizacja priorytetów 

zawartych w „Programie zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku pu-

blicznego na lata 2011-2014” miały duży wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w mieście Chełm . Przyjęty plan pracy Komisji w 2014 roku został w pełni zrealizowany. 

PREZYDENT MIASTA  

Agata Fisz 
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