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SPRAWOZDANIE NR SM.I.0717-2-1/2009
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 15 lutego 2010 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2009 rok 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz.U. 2001 r. Nr 
142, poz. 1592 z późn. zm.) 

Składam sprawozdanie 

W marcu 2009 roku dobiegła końca kadencja Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy 
na lata 2006 – 2009. Również w marcu 2009 roku Prezydent Miasta Częstochowy powołał nowy skład Komisji 
na kadencję 2009 – 2012. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy pracowała w 2009 roku 
w ramach zebrań plenarnych i roboczych złożonych z grup problemowych. Podejmowano szereg analiz, 
przedsięwzięć oraz opracowań zagadnień w zakresie działalności Komisji. 

Najważniejszymi tematami poddanymi analizie na spotkaniu plenarnym Komisji w dniu 20 stycznia 2009 
roku były: 

a) omówienie działalności sklepów sieci „Dopalacze.com” na terenie Częstochowy. W efekcie kontynuowano 
procedury kontrolne ww. sklepów oraz przygotowano stanowisko wraz z uzasadnieniem do Związku Miast 
Polskich, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu 
Terytorialnego o delegalizację niektórych produktów oferowanych przez sieci do sprzedaży, 

b) przygotowanie procedur do powołania Komisji nowej kadencji. 

Na spotkaniu plenarnym Komisji w dniu 3 kwietnia 2009 roku: 

a) wręczono członkom Komisji akty powołań do składu i udziału w pracach Komisji, 

b) zapoznano się z działalnością nowo utworzonego Miejskiego Centrum Monitoringu Wizyjnego 
i postanowiono postulować jego dalszą rozbudowę, 

c) rozpoczęto prace nad planem pracy Komisji na 2009 rok. 

Kolejne plenarne spotkanie Komisji odbyło się w dniu 10 czerwca 2009 roku. Na spotkaniu: 

a) przyjęto plan pracy Komisji na 2009 rok, 

b) omówiono stan przygotowań inspekcji, służb i straży do zabezpieczenia sezonu pielgrzymkowego i głównych 
uroczystości sakralnych, 

c) omówiono stan przygotowań do realizacji akcji „Bezpieczne Wakacje”, 

d) w ww. sprawach podjęto decyzje organizacyjne, które zostały w pełni zrealizowane. 

W trakcie spotkania plenarnego w dniu 14 września 2009 roku: 

a) podsumowano zabezpieczenie sezonu pielgrzymkowego, 

b) omówiono działania prowadzone przez Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw 
Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie 
w związku z zakończeniem odbudowy domów przy ul. Ikara w wyniku przejścia w Częstochowie w 2008 
roku trąby powietrznej, 

c) zapoznano się z poziomem przygotowania Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w Częstochowie 
do nadzwyczajnych zagrożeń spowodowanych oddziaływaniem warunków atmosferycznych. 

W listopadzie 2009 roku członkowie Komisji w ramach grup problemowych opracowali projekty 
przewidziane do dofinansowania w 2010 roku w związku z rządowym programem „Razem bezpieczniej”. 

Podczas spotkania plenarnego Komisji w dniu 4 grudnia 2009 roku: 
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a) poddano analizie stan zagrożenia epidemiologicznego w Częstochowie ze szczególnym uwzględnieniem 
zachorowań na grypę, 

b) podjęto decyzję o przyjęciu w lutym 2010 roku założeń programowych do opracowania projektu programu 
zapobiegania przestępczości oraz ochrony porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli dla Miasta 
Częstochowy i w następnych miesiącach przygotowanie projektu (w związku z tym, że aktualna Uchwała 
Rady Miasta Częstochowy w przedmiotowej sprawie przestanie obowiązywać w październiku 2010 roku). 

Ze względu za zmiany w zatrudnieniu poszczególnych członków Komisji lub przejście w stan spoczynku 
Prezydent Miasta Częstochowy dwukrotnie wydawał zarządzenia w sprawie zmian w składzie Komisji. 

W trakcie 2009 roku członkowie Komisji w ramach prac grup problemowych podejmowali działania o charakterze 
jednostkowym, dotyczącym poszczególnych miejsc bądź zdarzeń (zabezpieczenia imprez masowych, uroczystości, 
przeciwdziałanie zagrożeniom, prowadzenie akcji ratowniczych itp.) 
 

Pełniący funkcję Prezydenta 
Miasta Częstochowy 

Piotr Kurpios


