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SPRAWOZDANIE NR ZK.5327/K/27/2010
WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ I 

POWIATU BIELSKIEGO

z dnia 14 stycznia 2010 r.

z działalności za 2009 rok 

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej oraz Powiatu Bielskiego, która 
rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2002 roku, realizowała zadania w roku 2009 wynikające 
z ustawy o samorządzie powiatowym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1592 ). 

Tematami, które podejmowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na swoich posiedzeniach 
w 2009 roku były między innymi: 

1) Przedstawienie budżetu miasta i powiatu w zakresie zagadnień porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli na rok 2009. 

2) Przedstawienie „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 
Bielska - Białej i powiatu bielskiego za rok 2008.” 

3) Przedstawienie „Informacji rocznej z działalności Straży Miejskiej w Bielsku-Białej za 2008 rok.” 

4) Ocena problemu ludzi bezdomnych. 

5) Ocena współpracy funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej w zakresie bezpieczeństwa 
obywateli. 

6) Informacja o stanie zaawansowania prac związanych z organizacją Zintegrowanego Stanowiska 
Kierowania w strażnicy przy ul. Leszczyńskiej. 

7) Przedstawienie informacji o działaniu monitoringu. 

8) Ocena zjawiska alkoholizmu i przemocy w rodzinie. 

9) Ocena stanu zagrożenia na drogach na terenie miasta i powiatu, podejmowane przedsięwzięcia na 
rzecz poprawy. 

10) Współpraca Straży Miejskiej z innymi podmiotami na rzecz poprawy stanu porządku publicznego 
i przeciwdziałania lokalnym zagrożeniom. 

11) Przedstawienie informacji o bezpieczeństwie obywateli na imprezach masowych. 

Prezydent Miasta przedstawiając budżet na 2009 rok poinformował zebranych o przeznaczeniu 
między innymi kwoty 500 000,00 zł na rozbudowę strażnicy OSP Stare Bielsko na potrzeby bazy 
szkoleniowo-operacyjnej, 350 000,00 zł na zakup samochodów pożarniczych na potrzeby OSP miasta 
Bielska-Białej, 200 000,00 zł na modernizację systemu wykrywania i alarmowania w Bielsku-Białej, 
800 000,00 zł na monitoring wizyjny miasta Bielska - Białej - kontynuacja (III etap przedsięwzięcia), 
500 000,00 zł na dodatkowe patrole funkcjonariuszy Policji, 2 000 000,00 zł budowa strażnicy PSP wraz 
z siedzibą Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej przy ul. Leszczyńskiej 43, 1 000 000,00 zł na 
wyposażenie Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Leszczyńskiej. Powyższe kwoty w ciągu roku 
będą ulegały zmianie, zwłaszcza wysokość środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę 
i wyposażenie nowej strażnicy PSP. Powiat również aktywnie uczestniczy w wydatkach przeznaczonych 
na poprawę bezpieczeństwa obywateli. Ma swój wkład w budowę nowej strażnicy PSP. Wszystkie 
gminy mają swój udział w przeznaczeniu środków finansowych na utrzymanie Ochotniczych Straży 
Pożarnych. Oceniając stan porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta i powiatu w 2009 
roku stwierdzić należy, iż zanotowano obniżenie poziomu przestępczości liczonej ogółem, 
przestępczości kryminalnej oraz liczonej razem w kategoriach, które od wielu lat są najbardziej 
dokuczliwe dla społeczeństwa i decydują o poczuciu zagrożenia (kradzieże, w tym kradzieże pojazdów, 
kradzieże z włamaniem, rozboje i wymuszenia rozbójnicze, bójki i pobicia). Jest to zatem kolejny rok 
pozytywnego trendu. Nie ulega wątpliwości, że istotnym czynnikiem mającym wpływ na ograniczenie 
przestępczości w 2009 roku były dodatkowe służby pełnione dobrowolnie przez policjantów w czasie 
ponadnormatywnym. Możliwe było to jednak wyłącznie dzięki środkom finansowym przeznaczonym na 
ten cel przez władze samorządowe miasta Bielska-Białej. 
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Z uwagi na zmianę personalną na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji, Prezydent Miasta 
zapoznał zebranych z nowym składem członków wspólnej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: 

1) Jacek KRYWULT Prezydent Miasta Bielska-Białej, 

2) Andrzej PŁONKA Starosta Bielski, 

3) Jarosław KLIMASZEWSKI Przewodniczący Rady Miejskiej, 

4) Andrzej LISTOWSKI Radny Rady Miejskiej, 

5) Roman MIGDAŁ Przewodniczący Rady Powiatu, 

6) Józef ŚWIERCZEK Radny Rady Powiatu, 

7) Krzysztof PIĘKOŚ Prokurator Rejonowy Bielsko-Biała, 

8) Ireneusz SZWARGA Komendant Miejski Policji, 

9) Jarosław MAŃDOK z-ca Komendanta Miejskiego Policji, 

10) Andrzej GRZEGORZEK Komendant Straży Miejskiej, 

11) Adam CAPUTA Komendant Miejski PSP, 

12) Aleksander RADKOWSKI Naczelnik PCZK Starostwa Powiatowego, 

13) Mikołaj JAKIMOWICZ Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego 

   w Bielsku-Białej - sekretarz Komisji, 

14) Maria CYWIŃSKA podinsp. Wydz. Z. K. Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej. 

Zjawisko bezdomności w aspekcie ochrony bezpieczeństwa i porządku należy rozumieć, że jest to 
patologia ściśle powiązana z innymi negatywnymi zjawiskami społecznymi takimi jak przestępczość, 
alkoholizm, narkomania, prostytucja. Bezdomność prawie nigdy nie występuje samoistnie. W okresie 
zimowym rozpoznane miejsca przebywania osób bezdomnych są objęte kontrolami prewencyjnymi, 
zarówno Straży Miejskiej jak i Policji, które mają na celu m.in. zapobiec tragicznym skutkom niskich 
temperatur. 

Współpraca funkcjonariuszy Policji i strażników Straży Miejskiej ma na celu realizację ustawowych 
zadań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego. Biorąc pod uwagę całokształt 
współpracy obu jednostek należy zwrócić uwagę na wielopłaszczyznowość  wspólnych działań 
i kontaktów. Obie jednostki wprowadzają bieżąco korekty w planowanych działaniach prewencyjnych, 
wspólnych i niezależnych, zapobiegając dublowaniu się służb i działań. 

Podstawowym założeniem i celem organizacji Zintegrowanego Stanowiska Kierowania jest 
zapewnienie spójności i ciągłości procedur ratowniczych w ramach stworzonego systemu ratowniczego, 
jak również wdrożenie programu komputerowego zarządzającego pracą dyspozytorów poszczególnych 
służb. Program ten będzie miał za zadanie połączenie w jeden system programów, którymi posługują 
się dyspozytorzy PSP, Policji, SM, Pogotowia Ratunkowego, systemu monitoringu pożarowego 
obiektów, systemu monitoringu miasta. Będzie również pozwalał na zarządzanie (przesyłanie zgłoszeń, 
otwieranie bram garażowych, monitorowanie obiektu po wyjeździe załogi) obiektami poszczególnych 
służb rozlokowanych na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. 

Obecny system monitoringu umożliwia całodobową kontrolę monitorowanej części miasta, 
podejmowanie działań w przypadku ujawnienia zdarzeń karalnych lub innych wymagających interwencji. 
Rokrocznie za pośrednictwem kamer monitoringu prowadzona jest obserwacja ok. 3 000 zdarzeń 
z udziałem popełnianych wykroczeń, w tym wykroczenia w ruchu drogowym. Materiały zarejestrowane 
za pośrednictwem kamer wykorzystywane są w postępowaniu w sprawach wykroczeń i przestępstw 
prowadzonych przez Policję. 

Na terenie działania KMP w Bielsku-Białej – między innymi z racji atrakcyjnego turystycznie regionu – 
odbywa się wiele imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i rekreacyjnym. Wszystkie te imprezy 
niosą z sobą różne poziomy zagrożenia, dlatego też sposób ich zabezpieczenia oraz użyte siły i środki 
są dostosowane do posiadanych informacji na temat mogących wystąpić zagrożeń. Należy zwrócić 
uwagę na znaczną poprawę współpracy bielskich klubów sportowych z Policją w zakresie planistycznym 
i przekazywania wymaganej prawem dokumentacji dot. organizacji imprez masowych oraz wyjazdów 
kibiców w sposób zorganizowany. Nastąpiła również poprawa bezpieczeństwa na obiektach sportowych 
powiatu bielskiego, czego dowodem jest przyznanie przez władze PZPN nagrody Fair Play dla TS 
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Podbeskidzie Bielsko-Biała. Reasumując należy jednoznacznie stwierdzić, iż zaufanie do Policji oraz 
innych służb w związku z zabezpieczeniem imprez masowych znacząco wzrosło, jednocześnie 
przekładając się na wzrost bezpieczeństwa. 

 

STAROSTA 

Andrzej Płonka

PREZYDENT MIASTA 

Jacek Krywult


