
SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa w składzie:  

Z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji uczestniczyli: 

W posiedzeniach Komisji przy omawianiu problemów wymagających wiedzy specjalistycznej 

uczestniczyli przedstawiciele właściwych inspekcji i służb.  

W pracach Komisji uczestniczyli: 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku pracowała zgodnie z przyjętym rocznym 

planem pracy odbywając sześć spotkań roboczych. Komisja realizowała swoje zadania 

w oparciu o program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2009”, którego celem jest propagowanie 

bezpiecznych zachowań, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób 

odwiedzających miasto, a także zapobieganie przestępczości oraz respektowanie porządku 

publicznego.  

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 24.02.2009r., na 

którym : 

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 14.04.2008r., na 

którym : 

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 9.06.2009r., na 

którym : 

Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 18.09.2009r., na 

którym : 

Piąte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 17.11.2009r., na 

którym : 

Szóste posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 16.12.2009r., na 

którym : 

Podczas każdego z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jej członkowie byli na 

bieżąco informowani przez, przedstawiciela KM Policji odnośnie oceny zagrożeń 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.  

Dokonano charakterystyki zagrożeń, omawiano środki zapobiegawcze, mające na celu zarówno 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście jak i stopniowe eliminowanie 

scharakteryzowanych wcześniej zagrożeń. Oceniano skuteczność działań służb porządkowych 

oraz prowadzonych przez Policję akcji celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

i osób odwiedzających miasto, a także zapobiegania przestępczości oraz respektowania 

porządku publicznego.  

Przedmiotem analizy Komisji były zagadnienia dotyczące : 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na bieżąco zapoznawana była z wnioskami w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście zgłaszanymi przez mieszkańców 

podczas organizowanych z nimi otwartych spotkań. Wnioski mieszkańców przekazywano do 

realizacji właściwym służbom i instytucjom.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowane sprawozdanie z realizacji programów 

"Bezpieczne Miasto Chorzów” oraz "Bezpieczeństwo dla Miasta Chorzowa”.  

1. Przewodniczący Komisji   mgr inż. Marek KOPEL

2. Członkowie:

Przedstawiciele Rady Miasta   mgr inż. Franciszek PRAJS

  Zbigniew ZAWODNIAK

Przedstawiciele Samorządu   mgr inż. Marian SALWICZEK

  płk rez. dr Aleksander WOJTCZAK

  mgr Stefan SIEROTNIK

Przedstawiciele Policji   nadkom. Sławomir GRALA

  podkom. Andrzej ZBIERAŃSKI

Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej   mgr Andrzej SIKORA

Komendant Miejski PSP st. kpt. mgr inż. Janusz GANCARCZYK

Komendant Straży Miejskiej mgr Izabela BRZOZA

Komendant WKU ppłk. mgr inż. Robert JAŃCZUK

Prezes Sądu Rejonowego mgr Andrzej Czaputa

1. Komendant Miejski Policji;

2. Przedstawiciele Wydziału Prewencji KM Policji;

3. Przedstawiciel Sądu Rejonowego;

4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

5. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;-

6. Dyrektor MORiS;

7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

8. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

9. Dyrektor „Ruch Chorzów” S.A.;

10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

11. Kierownicy bezpieczeństwa „Ruch Chorzów” S.A.;

12. Kierownicy bezpieczeństwa „Stadion Śląski”i GKS Katowice;

13. Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

14. Metodyk Pedagogów Szkolnych;

15. Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej;

16. Przedstawiciel Wydziału Edukacji.

przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta ,

przyjęto program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2009”,

zaopiniowano sprawozdania z : działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizacji 

programu „Bezpieczne Miasto Chorzów”, realizacji programu „Bezpieczeństwo dla Miasta 

Chorzów”,

przyjęto plan pracy Komisji na 2009 rok.

oceniono bieżące zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

przeanalizowano zagrożenia pożarowe zakładów przemysłowych na terenie miasta, zwłaszcza 

zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w aspekcie obowiązujących 

ustaw.

dokonano bieżącej oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,

analizowano zagadnienia bezpieczeństwa na stadionach, w świetle Ustawy z dnia 20 marca 2009 

roku o bezpieczeństwie imprez masowych,

omawiano zagadnienie bezrobocia, jako czynnika determinującego bezpieczeństwo i porządek 

publiczny,

przedstawiono wyniki analizy poziomu bezrobocia w mieście, określono strefy ubóstwa a także 

formy aktywowania osób bezrobotnych,

zaprezentowano dynamikę rozwoju gospodarczego miasta.

przedstawiono katalog zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

przeanalizowano zjawisko demoralizacji nieletnich; przedstawiono katalog programów 

zapobiegających wykolejeniu nieletnich,

scharakteryzowano funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy 

udzielanej osobom bezrobotnym i bezdomnym.

przedstawiono aktualne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

oceniono organizowane imprezy masowe pod kątem wprowadzonych zabezpieczeń.

zaprezentowano bieżącą ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,

scharakteryzowano grypę pod kątem zapobiegania, objawów i leczenia,

oceniono projekt budżetu na rok 2010 w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

przyjęto projekt planu prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010,

dokonania podsumowania pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2008, 

przedstawiono również wnioski do dalszej pracy.

ocena budżetu miasta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,

poprawa skuteczności działań Policji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w mieście 

( wprowadzenie patroli mieszanych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, zwiększenie 

częstotliwości patroli nocnych, wprowadzenie grupy wywiadowców ),

ocena bezpieczeństwa stanu technicznego budynków socjalnych, w świetle tragicznych 

wydarzeń, jakie miały miejsce w Kamieniu Pomorskim, zagrożenie pożarowe zakładów 

przemysłowych na terenie miasta,

podjęcia dodatkowych kroków podczas organizowania imprez masowych zmierzających do 

zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie ich trwania ( funkcjonowanie monitoringu na stadionie, 

rozpropagowanie ulotek w środowisku kibiców zwracających uwagę na restrykcyjność 

znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych mające na celu zahamowanie 

aspołecznych form zachowania w środowisku pseudokibiców, zwiększenie uwagi na sposób 

wykonywania obowiązków przez firmy ochroniarskie ),

analiza aspołecznych form zachowań dzieci i młodzieży, formy przeciwdziałania patologii wśród

najmłodszych, rola środowiska szkolnego i rodzinnego w tym zakresie,

pandemia grypy – kierunki działań w celu zminimalizowania jej rozprzestrzeniania,

ocena budżetu Miasta na rok 2010.

Prezydent Miasta 

Chorzów  

 

mgr inż. Marek Kopel 
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Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 9.06.2009r., na 

którym : 

Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 18.09.2009r., na 

którym : 

Piąte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 17.11.2009r., na 

którym : 

Szóste posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 16.12.2009r., na 

którym : 

Podczas każdego z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jej członkowie byli na 

bieżąco informowani przez, przedstawiciela KM Policji odnośnie oceny zagrożeń 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.  

Dokonano charakterystyki zagrożeń, omawiano środki zapobiegawcze, mające na celu zarówno 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście jak i stopniowe eliminowanie 

scharakteryzowanych wcześniej zagrożeń. Oceniano skuteczność działań służb porządkowych 

oraz prowadzonych przez Policję akcji celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

i osób odwiedzających miasto, a także zapobiegania przestępczości oraz respektowania 

porządku publicznego.  

Przedmiotem analizy Komisji były zagadnienia dotyczące : 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na bieżąco zapoznawana była z wnioskami w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście zgłaszanymi przez mieszkańców 

podczas organizowanych z nimi otwartych spotkań. Wnioski mieszkańców przekazywano do 

realizacji właściwym służbom i instytucjom.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowane sprawozdanie z realizacji programów 

"Bezpieczne Miasto Chorzów” oraz "Bezpieczeństwo dla Miasta Chorzowa”.  

1. Przewodniczący Komisji   mgr inż. Marek KOPEL

2. Członkowie:

Przedstawiciele Rady Miasta   mgr inż. Franciszek PRAJS

  Zbigniew ZAWODNIAK

Przedstawiciele Samorządu   mgr inż. Marian SALWICZEK

  płk rez. dr Aleksander WOJTCZAK

  mgr Stefan SIEROTNIK

Przedstawiciele Policji   nadkom. Sławomir GRALA

  podkom. Andrzej ZBIERAŃSKI

Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej   mgr Andrzej SIKORA

Komendant Miejski PSP st. kpt. mgr inż. Janusz GANCARCZYK

Komendant Straży Miejskiej mgr Izabela BRZOZA

Komendant WKU ppłk. mgr inż. Robert JAŃCZUK

Prezes Sądu Rejonowego mgr Andrzej Czaputa

1. Komendant Miejski Policji;

2. Przedstawiciele Wydziału Prewencji KM Policji;

3. Przedstawiciel Sądu Rejonowego;

4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

5. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;-

6. Dyrektor MORiS;

7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

8. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

9. Dyrektor „Ruch Chorzów” S.A.;

10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

11. Kierownicy bezpieczeństwa „Ruch Chorzów” S.A.;

12. Kierownicy bezpieczeństwa „Stadion Śląski”i GKS Katowice;

13. Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

14. Metodyk Pedagogów Szkolnych;

15. Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej;

16. Przedstawiciel Wydziału Edukacji.

przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta ,

przyjęto program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2009”,

zaopiniowano sprawozdania z : działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizacji 

programu „Bezpieczne Miasto Chorzów”, realizacji programu „Bezpieczeństwo dla Miasta 

Chorzów”,

przyjęto plan pracy Komisji na 2009 rok.

oceniono bieżące zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

przeanalizowano zagrożenia pożarowe zakładów przemysłowych na terenie miasta, zwłaszcza 

zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w aspekcie obowiązujących 

ustaw.

dokonano bieżącej oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,

analizowano zagadnienia bezpieczeństwa na stadionach, w świetle Ustawy z dnia 20 marca 2009 

roku o bezpieczeństwie imprez masowych,

omawiano zagadnienie bezrobocia, jako czynnika determinującego bezpieczeństwo i porządek 

publiczny,

przedstawiono wyniki analizy poziomu bezrobocia w mieście, określono strefy ubóstwa a także 

formy aktywowania osób bezrobotnych,

zaprezentowano dynamikę rozwoju gospodarczego miasta.

przedstawiono katalog zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

przeanalizowano zjawisko demoralizacji nieletnich; przedstawiono katalog programów 

zapobiegających wykolejeniu nieletnich,

scharakteryzowano funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy 

udzielanej osobom bezrobotnym i bezdomnym.

przedstawiono aktualne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

oceniono organizowane imprezy masowe pod kątem wprowadzonych zabezpieczeń.

zaprezentowano bieżącą ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,

scharakteryzowano grypę pod kątem zapobiegania, objawów i leczenia,

oceniono projekt budżetu na rok 2010 w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

przyjęto projekt planu prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010,

dokonania podsumowania pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2008, 

przedstawiono również wnioski do dalszej pracy.

ocena budżetu miasta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,

poprawa skuteczności działań Policji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w mieście 

( wprowadzenie patroli mieszanych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, zwiększenie 

częstotliwości patroli nocnych, wprowadzenie grupy wywiadowców ),

ocena bezpieczeństwa stanu technicznego budynków socjalnych, w świetle tragicznych 

wydarzeń, jakie miały miejsce w Kamieniu Pomorskim, zagrożenie pożarowe zakładów 

przemysłowych na terenie miasta,

podjęcia dodatkowych kroków podczas organizowania imprez masowych zmierzających do 

zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie ich trwania ( funkcjonowanie monitoringu na stadionie, 

rozpropagowanie ulotek w środowisku kibiców zwracających uwagę na restrykcyjność 

znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych mające na celu zahamowanie 

aspołecznych form zachowania w środowisku pseudokibiców, zwiększenie uwagi na sposób 

wykonywania obowiązków przez firmy ochroniarskie ),

analiza aspołecznych form zachowań dzieci i młodzieży, formy przeciwdziałania patologii wśród

najmłodszych, rola środowiska szkolnego i rodzinnego w tym zakresie,

pandemia grypy – kierunki działań w celu zminimalizowania jej rozprzestrzeniania,

ocena budżetu Miasta na rok 2010.

Prezydent Miasta 

Chorzów  

 

mgr inż. Marek Kopel 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW  

z dnia 25 stycznia 2010 r.  

 

 

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działa w składzie:  

Z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji uczestniczyli: 

W posiedzeniach Komisji przy omawianiu problemów wymagających wiedzy specjalistycznej 

uczestniczyli przedstawiciele właściwych inspekcji i służb.  

W pracach Komisji uczestniczyli: 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku pracowała zgodnie z przyjętym rocznym 

planem pracy odbywając sześć spotkań roboczych. Komisja realizowała swoje zadania 

w oparciu o program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2009”, którego celem jest propagowanie 

bezpiecznych zachowań, poprawa poczucia bezpieczeństwa mieszkańców i osób 

odwiedzających miasto, a także zapobieganie przestępczości oraz respektowanie porządku 

publicznego.  

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 24.02.2009r., na 

którym : 

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 14.04.2008r., na 

którym : 

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 9.06.2009r., na 

którym : 

Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 18.09.2009r., na 

którym : 

Piąte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 17.11.2009r., na 

którym : 

Szóste posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 16.12.2009r., na 

którym : 

Podczas każdego z posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku jej członkowie byli na 

bieżąco informowani przez, przedstawiciela KM Policji odnośnie oceny zagrożeń 

bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta.  

Dokonano charakterystyki zagrożeń, omawiano środki zapobiegawcze, mające na celu zarówno 

podniesienie poziomu bezpieczeństwa w mieście jak i stopniowe eliminowanie 

scharakteryzowanych wcześniej zagrożeń. Oceniano skuteczność działań służb porządkowych 

oraz prowadzonych przez Policję akcji celu poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców 

i osób odwiedzających miasto, a także zapobiegania przestępczości oraz respektowania 

porządku publicznego.  

Przedmiotem analizy Komisji były zagadnienia dotyczące : 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku na bieżąco zapoznawana była z wnioskami w zakresie 

poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście zgłaszanymi przez mieszkańców 

podczas organizowanych z nimi otwartych spotkań. Wnioski mieszkańców przekazywano do 

realizacji właściwym służbom i instytucjom.  

Komisja pozytywnie zaopiniowała opracowane sprawozdanie z realizacji programów 

"Bezpieczne Miasto Chorzów” oraz "Bezpieczeństwo dla Miasta Chorzowa”.  

1. Przewodniczący Komisji   mgr inż. Marek KOPEL

2. Członkowie:

Przedstawiciele Rady Miasta   mgr inż. Franciszek PRAJS

  Zbigniew ZAWODNIAK

Przedstawiciele Samorządu   mgr inż. Marian SALWICZEK

  płk rez. dr Aleksander WOJTCZAK

  mgr Stefan SIEROTNIK

Przedstawiciele Policji   nadkom. Sławomir GRALA

  podkom. Andrzej ZBIERAŃSKI

Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej   mgr Andrzej SIKORA

Komendant Miejski PSP st. kpt. mgr inż. Janusz GANCARCZYK

Komendant Straży Miejskiej mgr Izabela BRZOZA

Komendant WKU ppłk. mgr inż. Robert JAŃCZUK

Prezes Sądu Rejonowego mgr Andrzej Czaputa

1. Komendant Miejski Policji;

2. Przedstawiciele Wydziału Prewencji KM Policji;

3. Przedstawiciel Sądu Rejonowego;

4. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

5. Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej;-

6. Dyrektor MORiS;

7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

8. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy;

9. Dyrektor „Ruch Chorzów” S.A.;

10. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny;

11. Kierownicy bezpieczeństwa „Ruch Chorzów” S.A.;

12. Kierownicy bezpieczeństwa „Stadion Śląski”i GKS Katowice;

13. Przedstawiciel Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego;

14. Metodyk Pedagogów Szkolnych;

15. Naczelnik Wydziału Działalności Gospodarczej;

16. Przedstawiciel Wydziału Edukacji.

przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta ,

przyjęto program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2009”,

zaopiniowano sprawozdania z : działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, realizacji 

programu „Bezpieczne Miasto Chorzów”, realizacji programu „Bezpieczeństwo dla Miasta 

Chorzów”,

przyjęto plan pracy Komisji na 2009 rok.

oceniono bieżące zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

przeanalizowano zagrożenia pożarowe zakładów przemysłowych na terenie miasta, zwłaszcza 

zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej w aspekcie obowiązujących 

ustaw.

dokonano bieżącej oceny zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,

analizowano zagadnienia bezpieczeństwa na stadionach, w świetle Ustawy z dnia 20 marca 2009 

roku o bezpieczeństwie imprez masowych,

omawiano zagadnienie bezrobocia, jako czynnika determinującego bezpieczeństwo i porządek 

publiczny,

przedstawiono wyniki analizy poziomu bezrobocia w mieście, określono strefy ubóstwa a także 

formy aktywowania osób bezrobotnych,

zaprezentowano dynamikę rozwoju gospodarczego miasta.

przedstawiono katalog zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

przeanalizowano zjawisko demoralizacji nieletnich; przedstawiono katalog programów 

zapobiegających wykolejeniu nieletnich,

scharakteryzowano funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy 

udzielanej osobom bezrobotnym i bezdomnym.

przedstawiono aktualne zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta,

oceniono organizowane imprezy masowe pod kątem wprowadzonych zabezpieczeń.

zaprezentowano bieżącą ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,

scharakteryzowano grypę pod kątem zapobiegania, objawów i leczenia,

oceniono projekt budżetu na rok 2010 w zakresie bezpieczeństwa publicznego,

przyjęto projekt planu prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2010,

dokonania podsumowania pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2008, 

przedstawiono również wnioski do dalszej pracy.

ocena budżetu miasta w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa publicznego,

poprawa skuteczności działań Policji na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa w mieście 

( wprowadzenie patroli mieszanych z funkcjonariuszami Straży Miejskiej, zwiększenie 

częstotliwości patroli nocnych, wprowadzenie grupy wywiadowców ),

ocena bezpieczeństwa stanu technicznego budynków socjalnych, w świetle tragicznych 

wydarzeń, jakie miały miejsce w Kamieniu Pomorskim, zagrożenie pożarowe zakładów 

przemysłowych na terenie miasta,

podjęcia dodatkowych kroków podczas organizowania imprez masowych zmierzających do 

zwiększenia bezpieczeństwa w trakcie ich trwania ( funkcjonowanie monitoringu na stadionie, 

rozpropagowanie ulotek w środowisku kibiców zwracających uwagę na restrykcyjność 

znowelizowanej ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych mające na celu zahamowanie 

aspołecznych form zachowania w środowisku pseudokibiców, zwiększenie uwagi na sposób 

wykonywania obowiązków przez firmy ochroniarskie ),

analiza aspołecznych form zachowań dzieci i młodzieży, formy przeciwdziałania patologii wśród

najmłodszych, rola środowiska szkolnego i rodzinnego w tym zakresie,

pandemia grypy – kierunki działań w celu zminimalizowania jej rozprzestrzeniania,

ocena budżetu Miasta na rok 2010.

Prezydent Miasta 

Chorzów  

 

mgr inż. Marek Kopel 
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