
SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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SPRAWOZDANIE  

STAROSTY TARNOGÓRSKIEGO  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2009 ROKU 

 

Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku opierała się głównie 
na wytycznych zawartych w „Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości 

oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2007-2010”, 
uchwalonym przez Radę Powiatu w Tarnowskich Górach – Uchwała nr X/104/2007 

z dnia 29.05.2007 r.  

Prace Komisji w roku 2009 skupiały się przede wszystkim na: 

Wyżej wymienione problemy poruszane były na kolejnych posiedzeniach Komisji 

w roku 2009. 

- zmniejszaniu zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

- stworzeniu systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

- realizacji programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008 – 2013” w Powiecie 
Tarnogórskim; 

- dodatkowych patrolach Policji (osób ochrony) w sezonie wakacyjnym w miejscach 
zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło); 

- postępowaniu w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego i in.; 

- problemie mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar zdarzeń 
losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego; 

- ograniczeniu dostępu do alkoholu i wyrobów tytoniowych osobom nieletnim oraz 
podejmowaniu akcji profilaktycznych poprzez zaangażowanie Policji, lokalnych 

samorządów, szkół, rodziców; 

- uświadamianiu przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów itp.; 

- szkoleniu uczestników ruchu drogowego mającego na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie należytego 

zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących zasady kodeksu 

drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach dotycząca 

bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze szczególnym 
uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej; 

- tworzeniu bezpiecznej przestrzeni publicznej w szczególności w okolicach szkół 
i przedszkoli. 

1) Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2009 odbyło 

się w dniu 19 lutego, na którym omawiano następujące tematy: 

Zmniejszaniem zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży z terenu Powiatu Tarnogórskiego zajmuje się głównie Powiatowy Urząd 

Pracy w Tarnowskich Górach.  

Wśród swoich działań, na uwagę zasługują prowadzone usługi poradnictwa 

zawodowego i pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz prowadzone 
w szkołach ponadgimnazjalnych spotkania informacyjne i zajęcia przez doradców 
zawodowych, których celem jest wstępna preorientacja zawodowa. Wszystkie 

takie spotkania odbywają się na wniosek szkoły.  

W powyższym temacie wystosowano wniosek, do realizacji przez lokalne 

samorządy oraz Wydział Edukacji i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego 
w Tarnowskich Górach, aby organy prowadzące gimnazja i szkoły 

ponadgimnazjalne zadbały o to, by lekcje z doradcą zawodowym, które pomagają 
młodemu człowiekowi dostosowywać się do rynku pracy, odbywały się częściej.  

Jednym z zaproponowanych na posiedzeniu Komisji rozwiązań była organizacja

czasu wolnego dzieciom i młodzieży.  

W zakresie tworzenia systemu monitoringu w miejscach szczególnie 
niebezpiecznych należy podkreślić, że Gmina Tarnowskie Góry w ramach projektu
SilesiaNet przygotowała projekt techniczny infrastruktury dostępu do Internetu 

wraz z videomonitoringiem. Na bazie tej infrastruktury zostaną zamontowane 

kamery wizyjne. Realizacja projektu SilesiaNet ma ruszyć w 2010 roku 
w zależności od pozyskanych środków finansowych. W dalszym ciągu obowiązuje

Porozumienia nr 1/2008 z dnia 22.01.2008 r. zawarte pomiędzy Starostwem 

Powiatowym oraz Gminą Tarnowskie Góry w sprawie współpracy przy realizacji 

inwestycji „Budowa systemu monitoringu w mieście Tarnowskie Góry” oraz 

ponoszenia kosztów związanych z jego realizacją i funkcjonowaniem.  

W temacie dotyczącym Rządowego Programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 

2008-2013” – przedstawiono główne cele i zamierzenia programu m.in. to, iż 
zastąpił on program „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”, który przewidywał 
głównie restrykcje i kary za agresywne zachowania.  

Program „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” wraca do zamierzeń 
sprzed lat, czyli do roli nauczyciela, który powinien być wychowawcą i opiekunem, 
a nie tylko nauczycielem swojego wybranego przedmiotu. W harmonogramie 
przygotowanym na rok 2008 przez Ministerstwo Edukacji wskazano kilka 

programów pilotażowych, które Powiat Tarnogórski wprowadził już w życie, 

a mianowicie uruchomiono działalność punktów konsultacyjnych dla dzieci i ich 
rodziców. Jednym z celów programu jest ponadto kontynuowanie monitoringu 
wizyjnego wejść do szkół i placówek oświatowych. Ze środków finansowych 
pochodzących z ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej konkursu 

w tej dziedzinie udało się wyposażyć 9 zespołów szkolnych w monitoring. Również
z programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła 2008-2013” Wydział Edukacji i Kultury
Fizycznej pozyskał prawie 200 tys. zł. w roku 2008.  

a) Zmniejszanie zjawiska marginalizacji zawodowej i społecznej bezrobotnej 

młodzieży; 

b) Stworzenie systemu monitoringu w miejscach szczególnie zagrożonych, 

przeznaczonego dla Policji oraz w miejscach centralnych miast i gmin Powiatu 
(Powiatowe Centrum Monitorowania); 

c) Program rządowy „Bezpieczna i przyjazna szkoła 2008-2013” w Powiecie 
Tarnogórskim. 

2) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 14 maja 2009 r. było: 

W zakresie przygotowania służb – głównie Komendy Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach – do zabezpieczenia miejsc zbiorowego wypoczynku 

w sezonie wakacyjnym, uzyskano informację, że wzorem lat ubiegłych Komenda 

Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach powoła komórkę specjalistyczną na 

terenie Jeziora Chechło-Nakło i na terenach przyległych, w skład której wejdzie 
4 policjantów. Dodatkowo nad teren Jeziora skierowany zostanie radiowóz do 
dyspozycji stacjonujących tam patroli. Również KPP będzie mogła liczyć na 

wsparcie Rajdujących Patroli Policji Wodnej Oddziałów Prewencji KWP 
w Katowicach.  

Ponadto pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Komendą Powiatową Policji 

w Tarnowskich Górach w dniu 26.06.2009 r. zawarte zostało Porozumienie nr 

SR.1/09 w celu realizacji zadań z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa

obywateli, w szczególności bezpieczeństwa osób wypoczywających nad Jeziorem

Chechło-Nakło poprzez przeznaczenie środków finansowych na rekompensaty 
pieniężne dla policjantów podejmujących służbę w wymiarze przekraczającym 

normę określoną w art. 33 ust. 2 ustawy o Policji. W okresie od 26.06.2009 r. do 
26.07.2009 r. wykonano łącznie 99 służb patrolowych na łączną kwotę 14.850 zł.  

Podobne porozumienie zostało podpisane pomiędzy Komendą Powiatową 
Policji w Tarnowskich Górach a Gminą Świerklaniec w miesiącu sierpniu 2009 r.  

Również w dniu 26.06.2009 r. zostało zawarte Porozumienie nr SR.2/09 

pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Z-cą Komendanta Wojewódzkiego Policji 
w Katowicach na zakup paliwa do radiowozów na czas pełnionych służb 

ponadnormatywnych nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie wakacyjnym 2009 r. 
Powiat na ten cel przeznaczył kwotę 1.000 zł.  

Uzyskano również informacje na temat wyposażenia terenów, na których 
znajdują się zbiorniki wodne w regulaminy użytkowania obiektów wypoczynkowych:

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problem dotarcia Straży Pożarnej 

do ewentualnego pożaru na terenie wokół Jeziora Chechło-Nakło z uwagi na 
parkujące tam samochody.  

Zaproponowano aby poprzez lokalne rozgłośnie radiowe zachęcać do 

przyjazdu nad Jezioro na rowerach lub motocyklach oraz aby korzystać z miejskich
środków transportu. W tym też celu zwrócono się z prośbą do Zarządu MZKP aby 

w dni weekendowe uruchomione zostały dodatkowe kursy autobusów w kierunku 
Jeziora Chechło-Nakło z głównych lub przelotowych miejscowości np. Tarnowskie

Góry, Radzionków, Bytom.  

Zarząd MZKP poinformował, iż po przeprowadzeniu konsultacji z władzami 

gmin Tarnowskie Góry, Świerklaniec i Miasteczko Śląskie oraz kierownictwem 

KZK GOP Katowice w zakresie Bytomia i Radzionkowa wykazały, iż żadna z tych 
gmin nie posiada możliwości finansowych na uruchomienie i funkcjonowanie 
proponowanej przez Komisję dodatkowej linii autobusowej. Jedynym 

rozwiązaniem w tak zastanej sytuacji jest kierowanie do obsługi linii nr 87, będącej 

na tej trasie linią główną – autobusu przegubowego. W roku 2009 będą one 

kursować od dnia 20 czerwca.  

Na posiedzeniu Komisji zaproponowano zakup dla KPP w Tarnowskich Górach 
quada, aby patrolujący teren wokół Jeziora funkcjonariusze mogli jak najszybciej 

dotrzeć do miejsca zdarzenia oraz zatrzymać sprawców poruszających się na 

quadach lub motorach.  

W temacie dotyczącym „Postępowania w przypadku ujęcia przez 

funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich Górach nieletniego będącego na ucieczce 

z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka opiekuńczo-wychowawczego, 

młodzieżowego ośrodka wychowawczego”, poruszono problem braku na terenie 

Powiatu Tarnogórskiego ośrodka interwencyjnego, w którym można byłoby 

umieszczać zatrzymanych uciekinierów (w szczególności powyżej 10 roku życia). 

Ponadto próby zawarcia stosownego porozumienia w powyższej kwestii 

z ościennymi miastami i powiatami zakończyły się niepowodzeniem.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowskich Górach 
zapewniła, iż podejmie działania zmierzające do utworzenia pogotowia 

rodzinnego, rodziny zastępczej, w których będzie można umieszczać nieletnich 

powyżej 10 roku życia. W myśl powyższego od dnia 07 września 2009 r. 

w Zbrosławicach funkcjonuje zawodowa rodzina zastępcza o charakterze 
pogotowia rodzinnego.  

W zakresie problematyki mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej 

oraz ofiar zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego, 
sytuacja przedstawia się następująco: 

Na konieczność posiadania mieszkań chronionych wskazał Z-ca Prokuratora 

Rejonowego w Tarnowskich Górach wskazując dodatkowo, że niestety problem 

przemocy nie jest zjawiskiem incydentalnym. W prokuraturze odnotowuje się 
średnio ok. 250 takich przypadków na rok. Brak mieszkań chronionych powoduje 

tzw. błędne koło gdyż ofiara nie ma gdzie się ukryć przed oprawcą i często musi 

wracać do domu skąd uciekła.  

Ponadto na terenie Województwa Śląskiego istnieją jeszcze trzy ośrodki 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, które są w całości finansowane z budżetu 

państwa. Znajdują się one w Chorzowie, Świętochłowicach i Wodzisławiu Śląskim.

Są one bezpłatne, a jedynym warunkiem zgłoszenia się tam jest zgłoszenie przez 

poszkodowaną osobę faktu przemocy w rodzinie na Policji (spisanie niebieskiej 
karty).  

a) Dodatkowe patrole Policji (osób ochrony) w sezonach wakacyjnych 
w miejscach zbiorowego wypoczynku (Jezioro Chechło-Nakło). 

b) Postępowanie w przypadku ujęcia przez funkcjonariuszy KPP w Tarnowskich 
Górach (zwłaszcza w godzinach nocnych oraz w dni weekendowe) nieletniego 
będącego na ucieczce z domu rodzinnego, rodziny zastępczej, ośrodka 

opiekuńczo-wychowawczego, młodzieżowego ośrodka wychowawczego. 

c) Problem mieszkań chronionych dla ofiar przemocy domowej oraz ofiar 

zdarzeń losowych w miastach i gminach Powiatu Tarnogórskiego. 

- Miasto Kalety – regulamin porządkowy dla Zbiornika Zielona jest przygotowany 

jednak jeszcze nie uchwalony przez Radę Miasta; 

- Gmina Świerklaniec – nad Jeziorem Chechło-Nakło jest regulamin porządkowy 

uchwalony przez Radę Gminy. Jest także przygotowany nowy regulamin dla 

tego miejsca, jednak znajduje się on obecnie w KPP w Tarnowskich Górach 
celem dokonania uzgodnień; 

- Gmina Tworóg – akwen wodny w Brzeźnicy, który jest użytkowany przez Zakład 

Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Tworogu również posiada regulamin 

porządkowy; 

- Miasto Tarnowskie Góry – nad zbiornikiem w Pniowcu znajduje się regulamin 

porządkowy, ponadto w roku obecnym Miasto Tarnowskie Góry na wniosek 
mieszkańców czeka na pozytywną opinię Sanepidu celem uruchomienia 

strzeżonego kąpieliska nad zbiornikiem; 

- Gmina Krupski Młyn – nad zbiornikami w Borowianach i Potępie nie ma 

obowiązujących regulaminów porządkowych. Problem ten zostanie 

przedstawiony Wójtowi gminy do realizacji. 

- w Tarnowskich Górach Rada Miejska powołała w 2000 r. Zespół Mieszkań 
Chronionych, które znajdują się m.in. na ul. Grzybowej oraz na ul. Bema. Do 

tych mieszkań kieruje decyzją administracyjną Dyrektor MOPS-u. Obecnie 

w mieszkaniach chronionych mieszkają 52 osoby, z czego 40% to dzieci, a 6 
osób to osoby niepełnosprawne. Mieszkania w całości finansowane są 
z budżetu gminy; 

- w Kaletach nie ma mieszkań chronionych i nie przewiduje się ich utworzenia. 

W razie potrzeby istnieje możliwość umieszczenia osoby potrzebującej 

w ośrodku znajdującym się na terenie województwa. W gminie jednak takie 
przypadki są bardzo sporadyczne; 

- mieszkań chronionych również nie ma w Miasteczku Śląskim. Nie planuje się 
także ich utworzenia. Na terenie Miasta znajduje się dom samotnej matki, gdzie 

przebywają osoby z całej Polski. Istnieje również możliwość umieszczenia 

w nim osób potrzebujących schronienia w razie wystąpienia takiej konieczności;

- Gmina Tworóg także nie posiada mieszkań chronionych. Zdaniem 

przedstawiciela Gminy, przemoc w rodzinie jest tam zjawiskiem incydentalnym; 

- w Gminie Świerklaniec funkcjonują mieszkania socjalne, do których w razie 
potrzeby kieruje się osoby potrzebujące schronienia; 

- podobnie sytuacja przedstawia się w Gminie Krupski Młyn, gdzie nie ma 

mieszkań chronionych, natomiast jest 50 mieszkań socjalnych; 

- w Gminie Zbrosławice także osoby wymagające schronienia – czy to z powodu 
przemocy w rodzinie, czy innego zdarzenia losowego - kieruje do mieszkań 
socjalnych. Co roku odnotowuje się w gminie 1 -2 takich przypadków. 

3) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 10 września 2009 r. było: 

Na posiedzeniu Komisji poruszono kwestię bezpieczeństwa na drogach 

Powiatu Tarnogórskiego. Z przedstawionych przez przedstawicieli KPP 
w Tarnowskich Górach informacji wynika, że w porównaniu do roku 2008 
w analogicznym okresie w roku 2009 zanotowano 1147 zdarzeń drogowych co 

stanowi ich ogólny spadek o 134 zdarzenia. Zanotowano ponadto 177 wypadków 
(wzrost o 19), w których zginęło 9 osób (spadek o 3 osoby), a ranne zostały 254 

osoby (wzrost o 45 osób). W roku 2009 w okresie od stycznia do sierpnia 
zanotowano również 970 kolizji, co stanowi wzrost do okresu analogicznego roku 

2008 o 115 kolizji.  

Omawiano również kwestię prawidłowego ustawienia patrolu policyjnego 

z rejestratorem prędkości, który musi być widoczny oraz powinien być ustawiony 

tak aby nie stwarzać niebezpieczeństwa dla innych użytkowników ruchu 
drogowego. Patrol taki stawiany jest w miejscach, gdzie występują wypadki, czyli 

miejsca wybrane po uprzednio przeprowadzonej analizie wypadkowości na danym

terenie. Profilaktycznie również takie patrole stawiane są w określonych miejscach

na prośbę/wniosek samorządów.  

W omawianym temacie wystosowano wniosek do Sądu Rejonowego 

w Tarnowskich Górach oraz do Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach 
z prośbą, aby uwzględniając wymiar kary dla sprawcy wypadku będącego pod 

wpływem alkoholu, orzekać o podaniu wyroku (personaliów sprawcy wraz ze 
zdjęciem) do publicznej wiadomości. Starostwo Powiatowe w Tarnowskich 
Górach zakupi gablotę, w której będą umieszczane zdjęcia i personalia ww. 
sprawców w hollu głównym Starostwa. Takie działanie ma na celu odstraszanie 

potencjalnych nietrzeźwych kierowców do wsiadania za kierownicę po użyciu 

alkoholu.  

Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach poinformowała, iż Sędziowie 

Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach orzekający w sprawach karnych 
i wykroczeniach otrzymali polecenie aby w sprawach dotyczących prowadzenia 

pojazdów mechanicznych, rowerowych lub innych pojazdów, jak również 
wypadków drogowych bądź kolizji popełnionych przez sprawców znajdujących się 
w stanie nietrzeźwości bądź po użyciu alkoholu, każdorazowo rozważali celowość 
orzekania środka karnego wynikającego z art. 50 kodeksu karnego – poprzez 

zarządzenie wywieszenia odpisu prawomocnego wyroku na tablicy ogłoszeń.  

Na posiedzeniu Komisji poruszono również problemy mieszkańców przy ul. 
Pastuszki w Tarnowskich Górach związanych z uciążliwością remontu ul. 

Zagórskiej, a wraz z nim wytyczonymi objazdami oraz łamaniem znaków 
drogowych znajdujących się przy ul Pastuszki przez kierowców samochodów 
ciężarowych. Przedstawicielka mieszkańców ul Pastuszki otrzymała odpowiedź, 
że do końca września zakończy się objazd ul. Pastuszki. Ponadto, w celu 
zdyscyplinowania kierowców zaproponowano ustawienie fotoradaru na ww. ulicy.  

Ponadto na posiedzeniu Komisji zaproponowano, aby w związku ze złym 

stanem technicznym samochodów, który często bywa ukrywany na badaniu 

technicznym a ujawniony podczas sporządzania protokołu powypadkowego, 

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach wpisywała do protokołów 
powypadkowych oprócz daty ostatniego przeglądu technicznego, również dane 

kto taki przegląd wykonał, aby można było egzekwować nienależyte wykonanie 

przeglądu w stacji diagnostycznej.  

W kwestii bezpieczeństwa na Obwodnicy Tarnogórskiej – przedstawiciele 

Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach poinformowali, iż w roku 2009
w okresie od stycznia do sierpnia, na wskazanym odcinku miało miejsce: 

6 wypadków (spadek o 1 wypadek w porównaniu do analogicznego okresu roku 
2008) i 45 kolizji (spadek o 12 kolizji). W okolicach Parku Wodnego nie 
zanotowano żadnego wypadku, jedynie na nowowybudowanym rondzie przy 

sklepie Castorama miała miejsce 1 kolizja.  

W temacie „Tworzenie bezpiecznej przestrzeni publicznej (...)” poinformowano,

iż na terenie całego Powiatu Tarnogórskiego prawie wszystkie przejścia dla 

pieszych przy szkołach są na czerwonych, widocznych podkładach. Ponadto 

gmina Radzionków wdrażać będzie przy szkołach tzw. meble miejskie (projekt 

Julie).  

a) Uświadamianie przyczyn oraz następstw zdarzeń drogowych szczególnie 
związanych z alkoholem, narkotykami, brawurą, stanem technicznym pojazdów 
itp. 

b) Szkolenie uczestników ruchu drogowego mające na celu podniesienie 

świadomości. Wskazywanie miejsc niebezpiecznych, egzekwowanie 

należytego zachowania w ruchu pieszym poprzez karanie osób łamiących 

zasady kodeksu drogowego – w tym informacja KPP w Tarnowskich Górach 
dotycząca bezpieczeństwa na drogach Powiatu Tarnogórskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem Obwodnicy Tarnogórskiej (wniosek do 

realizacji przez KPP w Tarnowskich Górach na posiedzeniu KBiP w dniu 
03.10.2008 r.)

c) Tworzenie bezpiecznej przestrzeniu publicznej w szczególności w okolicach 
szkół i przedszkoli. 

4) Tematem posiedzenia Komisji w dniu 02 grudnia 2009 r. było: 

Przedstawiono stan obecny oraz zapotrzebowanie w zakresie stanu 
infrastruktury służb, straży i wymiaru sprawiedliwości w Powiecie Tarnogórskim, 
jak również sytuację z roku ubiegłego wraz ze zmianami jakie dokonały sie 

w przedstawionych problemów i potrzeb.  

Przedstawiono sytuację poszczególnych służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości zarówno bieżącą, jak i w stosunku do roku ubiegłego.  

W minionych latach 2008 - 2009 głównym problemem Komendy Powiatowej 
Policji w Tarnowskich Górach był brak środków finansowych na remont elewacji 
budynku Komendy przy ul. Bytomskiej. Również rok bieżący w powyższej kwestii 

nie będzie lepszy.  

W roku 2009 kwestia radiowozów w Komendzie Powiatowej Policji 
w Tarnowskich Górach została rozwiązana. W Tarnogórskiej Komendzie 
radiowozy posiada każda sekcja i każdy wydział.  

Jedyne co niepokoi przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich
Górach to ograniczenia na paliwo, które w roku 2010 mają wynosić 18 km na 

jeden patrol. Spowoduje to, że Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich 
Górach będzie zwracać się do Starostwa Powiatowego w Tarnowskich Górach 
oraz lokalnych samorządów z prośbą o środki finansowe na powyższy cel. 

Ponadto bardzo przydatną rzeczą dla Komendy byłby zakup dwóch Alkoboldów 
(alkomatów bezustnikowych, które umożliwiają sprawdzenie stanu trzeźwości 

większej liczby kierowców, osób, w bardzo krótkim czasie np. na skrzyżowaniu 

z sygnalizacją świetlną). Jeden taki alkobold to wartość ok. 3500,- zł.  

Jeśli chodzi o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 

w Tarnowskich Górach, główny problem to rozbudowa Komendy. Starostwo 
Powiatowe w Tarnowskich Górach będzie podejmować starania, aby przyspieszyć
działania związane z wykupem terenu przy Komendzie Powiatowej PSP, gdzie 
najprawdopodobniej rozpocznie się procedura wywłaszczeniowa z uwagi na 
trudności w porozumieniu z właścicielami terenu. Wartość tego terenu z roku na 
rok wzrasta i na dzień dzisiejszy może sięgać 800 tys. złotych. Kolejna kwestia to 

zakupu samochodu ratownictwa drogowego, wymiana bram do budynku przy ul. 

Górniczej 36 w Tarnowskich Górach oraz posadzki w garażach. Powyższe 

potrzeby powinny zostać zrealizowane przy współpracy wszystkich samorządów 
Powiatu Tarnogórskiego.  

Od 01.01.2010 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach miało 

zostać uruchomione Centrum Powiadamiania Ratunkowego, obsługujące dwa 

powiaty: tarnogórski i lubliniecki. Z przyczyn proceduralnych funkcjonujące CPR 

obsługuje nadal tylko Powiat Tarnogórski.  

W celu lepszej koordynacji działań w warunkach kryzysowych z dniem 
01.01.2010 roku do Komendy Powiatowej PSP w Tarnowskich Górach zostało 

przeniesione Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego.  

Na posiedzeniu Komisji w roku 2008 poruszono problem wyposażenia 

„niebieskiego pokoju” – pokoju przesłuchań dla nieletnich - jaki powinien powstać 
w Sądzie Rejonowym w Tarnowskich Górach. Po zakończeniu prac remontowych 

– II kwartał br. – Prezes Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach zwróci się 
z prośbą o sfinansowanie wyposażenia powyższego pokoju.  

Pan Starosta poinformował, że Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach 
w dalszym ciągu będzie podejmować próby przekazywania nagród finansowych 
dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego, którzy poprzez współpracę z KPP 
w Tarnowskich Górach przyczynią się do wykrywania sprawców wykroczeń tj. 
niszczenie mienia, wiat przystankowych, graffiti i in. Mimo negatywnej opinii 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w kwestii utworzenia specjalnego funduszu 
nagród na ten cel, uważamy, że uda się zrealizować to zamierzenie.  

Na posiedzeniu Komisji przyjęto nw. „Planu pracy Komisji Bezpieczeństwa 

i porządku na rok 2010” 

a) Analiza stanu infrastruktury i wyposażenia służb, straży i wymiaru 
sprawiedliwości działających na terenie Powiatu Tarnogórskiego. 

b) Przedstawienie projektu sprawozdania z działalności Komisji za 2009 rok.

c) Przyjęcie planu pracy Komisji na 2010 rok.

- Bezpieczeństwo na drogach Powiatu Tarnogórskiego wraz ze statystyką 
Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach związaną z mijającym 

rokiem 2009, który upływa pod hasłem: „2009 – rok pieszego”; 

- Dodatkowe patrole policyjne nad Jeziorem Chechło-Nakło w sezonie 
wakacyjnym 2010 r. 

- Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa miejsc letniego wypoczynku do 

sezonu wakacyjnego 2010 r. znajdujących się na terenie Powiatu 

Tarnogórskiego. 

- Ograniczanie przestępczości narkotykowej, spożywania alkoholu i narkotyków 
przez osoby niepełnoletnie. 

- Powiatowe Centrum Monitorowania.

- Ocena realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2008 – 2010. 

- Ruch przeładowanych samochodów ciężarowych po drogach Powiatu 

Tarnogórskiego, w szczególności po centrach miast. 

- Ruch drogowy w związku z budową autostrady (wyjazdy z miejsc budowy) – 

przy udziale przedstawiciela Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. 

Starosta  

 

mgr inż. Józef Korpak 
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