
SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA TYCHY  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ROKU 2009

Na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 

poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm. ) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2009 

roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zwanej dalej „Komisją”.  

I.  Skład personalny „Komisji”. 

1. „Komisja” została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0150/53/07 z dnia 27 

lutego 2007 roku. 

2. W 2009 roku w pracach „Komisji” uczestniczyli: 

- Andrzej Dziuba – Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta

- Urszula Paździorek – Pawlik – Przedstawiciel Rady Miasta

- Damazy Ćwikowski – Przedstawiciel Rady Miasta

- Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy

- Henryk Kossowski – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych

- Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach

- Konrad Rożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

- Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach

- Czesław Oskierko – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy 

- Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach

- Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

- Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

- Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

- Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Piotr Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Tychy – do 15.06.2009r. 

- Krystyna Rumieniuch – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy

- Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy

- Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

II.  Cel, zadania oraz koszty działania „ Komisji”. 

1. Cel działania „Komisji”: 

Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” powołano w celu realizacji zadań 

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

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

2. Zadania. 

Do zadań „Komisji” należało: 

3. Koszty działania „Komisji”.  

Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w ramach dodatkowo przydzielonych przez 

Prezydenta Miasta zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2009 roku 

z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych. 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych służb, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z programu zapobiegania przestępczości oraz 

utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli; 

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z poprawą 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

III.  Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2009 roku. 

1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”.

2. Posiedzenia „Komisji” w 2009 roku.  

W 2009 roku odbyły się cztery posiedzenia „Komisji”:

a) W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji 

i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem 

publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania 

bezrobociu. 

b) Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli 

samorządów osiedlowych oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym 

posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących: 

- przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności;

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych;

- poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy 

budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne. 

a) Posiedzenie „Komisji” w dniu 27 marca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Prokurator Rejonowy Pani Agata Słuszniak przedstawiła „Informację 

Prokuratury Rejonowej w Tychach o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w roku 20008”  

Z przedłożonej informacji wynika, że rok 2008 był dla Prokuratury Rejonowej w Tychach okresem 

wytężonej pracy ale i też licznych sukcesów. 

W porównaniu do roku 2007 spadła ilość spraw jakie zostały zarejestrowane w tut. Prokuraturze 

Rejonowej: 

w roku 2007 – 6282 sprawy  

w roku 2008 – 5525 spraw  

Szczegółowa analiza przestępczości w Tychach znajduje się do wglądu w przedłożonej na piśmie w/w 

„Informacji”.  

W dalszej części posiedzenia Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach pani Gabriela 

Niedziela przedstawiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tyskiego grodzkiego w 2008 

roku”.  

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata poinformował 

uczestników posiedzenia o najważniejszych zadaniach systemu ratowniczo - gaśniczego realizowanych 

w 2008 roku na terenie miasta Tychy a także przedłożył „Program działania Komendy Miejskiej PSP 

w Tychach oraz zadania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie miasta Tychy na rok 

2009”.  

Następnie Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił „ Informację nt. utrzymania 

porządku na terenie miasta za rok 2008”  

Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach Pan Ryszard Antkowiak oraz Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata przedstawili informacje na temat koncepcji 

tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Tychach. 

Na dzień dzisiejszy decyzją Wojewody Śląskiego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa – 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Al. Niepodległości 230 przystąpiono do faktycznego utworzenia 

CPR, które obsługiwać będzie miasto Tychy oraz powiaty: mikołowski i bieruńsko – lędziński, a także 

miasto Mysłowice. Wojewoda Śląski przekazał na ten cel 180 tysięcy złotych Komendantowi Miejskiemu 

PSP w Tychach, którego uczynił odpowiedzialnym za powołanie i uruchomienie CPR w 2010 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po przeprowadzonej dyskusji ‘Komisja” w ramach 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami pozytywnie oceniła realizację zadań przez

w/w służby działające na terenie miasta Tychy w roku 2008. 

b) Posiedzenie „Komisji” w dniu 19 czerwca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Paprocanach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Czesław Oskierko 

poinformował o ustaleniach podjętych w sprawie zagrożenia pandemią grypy A/H1 N1 w mieście Tychy. 

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonano 09 kwietnia 2009 roku w Centrum Zarządzania Kryzysowego na 

spotkaniu z udziałem Dyrektora i Ordynatora Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, 

Dyrektora Szpitala Miejskiego w Tychach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty oraz 

Komendanta Straży Miejskiej. W trakcie spotkania ustalono, że na obszarze miasta nie stwierdzono 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń z tego powodu. Na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego 

znajdują się 32 miejsca szpitalne. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość poszerzenia bazy 

szpitalnej o 10 do 15 łóżek. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość miejsc szpitalnych postanowiono 

zaapelować do lekarzy rodzinnych NZOZ ażeby osoby z objawami grypy objąć w pierwszej kolejności 

opieką domową, natomiast na leczenie szpitalne kierować osoby z wyraźnymi objawami grypy A/H1N1, po

wcześniejszym ustaleniu na podstawie przeprowadzonego wywiadu okoliczności zakażenia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił pakiet zaleceń profilaktycznych mających na celu 

ograniczenie możliwości zakażenia, jakie należy stosować w szczególności w placówkach oświatowo –

wychowawczych, w instytucjach publicznych środkach komunikacji zbiorowej itp. Na zakończenie ustalono

zasady monitorowania sytuacji oraz wzajemnego współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych 

związanych z działalnością profilaktyczną oraz leczniczą w tym zakresie. 

W dalszej części posiedzenia „Komisji” Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Henryk Drozdek wraz 

z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Panem Wojciechem Łyko przedstawili „Raport 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy w latach 2001-2008”. W „Raporcie” 

przedstawiono miejsca najmniej bezpieczne oraz zamierzenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w roku 2009. 

Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranica Pani Iwona Ciepał przedstawiła ofertę 

spędzenia wakacji w Tychach w ramach programu „ Lato w mieście – 2009”.  

Komendant Miejski Policji Pan Janusz Sojka dokonał oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Paprocany” w czasie wakacji.  

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego podczas wakacji w rejonie jeziora Paprocany oraz w otoczeniu innych otwartych akwenów 

wodnych znajdujących się na terenie miasta. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marcin Staniczek zaprezentował przygotowanie 

ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego „ Paprocany” do sezonu letniego.  

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek 

organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz zabezpieczenie możliwości 

rekreacyjno - sportowych w mieście Tychy w sezonie letnim. 

c) Posiedzenie "Komisji" w dniu 20 października 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem miasta do „Akcji Zima 2009-

2010”  

Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Anna Warzecha przedstawiła 

i omówiła n/w zarządzenia Prezydenta Miasta: 

1. Zarządzenie Nr 0151/592/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowania środków 

chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2009/2010. 

2. Zarządzenie Nr 0151/593/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym 

w latach 2009/2010 . 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Pan Wojciech Łyko przedstawił stan przygotowania podległej 

jednostki organizacyjnej do „Akcji Zima 2009/2010”, w tym planowanych do użycia sił i środków oraz 

sposobu ich wykorzystania. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Pani Teresa Janeczko omówiła stan przygotowań 

podległej instytucji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie 

w okresie wystąpienia zagrożeń zimowych. 

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił zasady całodobowego monitorowania 

sytuacji oraz przyjmowania zgłoszeń a także przekazywania poleceń do określonych wykonawców, w tym 

do prezesów spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych oraz 

administratorów wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych i handlowych, w tym również 

prywatnych właścicieli posesji. Działalność Straży Miejskiej w tym zakresie obejmie okres od 31 

października 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony 

Pan Czesław Oskierko przedstawił plan użycia formacji obrony Cywilnej do prowadzenia „Akcji Zima 

2009/2010” w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze miasta Tychy.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marianna Feith 

przedstawiła informację w zakresie stanu przygotowań oraz posiadanych możliwości niesienia pomocy 

osobom bezdomnym na terenie miasta Tychy w okresie nadchodzącej zimy. 

Kolejnym punktem posiedzenia było ocenienie efektywności udzielonej i przekazanej pomocy finansowej 

dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach w latach 1999 -2009 na prace remontowe obiektu komendy, 

poprawę warunków pracy policjantów oraz wykorzystania otrzymanych środków przeznaczonych na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie ilości służb patrolowych w miejscach 

o zwiększonym zagrożeniu przestępczością. 

Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Halina Nierychły przedstawiła ogólny bilans środków 

przekazanych przez miasto Tychy na Fundusz Wsparcia Policji. latach 1999 – 2009.  

W omawianym okresie czasu miasto Tychy przekazało Komendzie Miejskiej Policji w Tychach kwotę 

wynoszącą 2 967 131,65 złotych. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na; 

1. Remont Komendy Miejskiej Policji w Tychach - 848 822,52 zł  

2. Rekompensata pieniężna za dodatkowe patrole - 265 000,00 zł  

3. Dofinansowanie do zakupu pojazdów - 753 000,00 zł  

4. Komputeryzacja i inne zakupy inwestycyjne - 218 772,85 zł  

5. Pozostała działalność bieżąca – 881 536,28 zł  

Komendant Miejski Policji w Tychach pan Janusz Sojka przedstawił sprawozdanie z wykorzystania 

środków otrzymanych z budżetu Miasta Tychy w latach 1999 – 2009 oraz podziękował w imieniu 

wszystkich policjantów zatrudnionych w tutejszej Komendzie za udzielenie wsparcia. 

W następnej kolejności członkowie „Komisji” mieli możliwość dokonania przeglądu Komendy, w tym 

stworzonych warunków socjalnych oraz wyposażenia stanowisk pracy policjantów i pracowników 

cywilnych. 

Członkowie „Komisji” pozytywnie ocenili sposób oraz celowość wykorzystania otrzymanego wsparcia 

finansowego oraz wyrazili nadzieje, iż poprawa warunków funkcjonowania KMP przełoży się na ogólnie 

rozumiana poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Tychy. 

d) Posiedzenie „Komisji” w dniu 15 grudnia 2009 roku. 

Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. W posiedzeniu 

uczestniczyło 15 osób. 

Ze względu na ważny wyjazd służbowy Prezydenta Miasta Tychy za granicę posiedzenie prowadziła 

w zastępstwie Przewodniczącego Komisji – Z-ca Prezydenta Miasta Pani Daria Szczepańska.  

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zwalczania 

bezrobocia. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Katarzyna Ptak przedstawiła w bardzo wnikliwy sposób 

„Problemy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na lokalnym rynku pracy”. Szczegółowo zostały 

omówione działania podejmowane przez PUP w celu walki z bezrobociem. Szczegółowe sprawozdanie 

w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia „Komisji”. 

Stopa bezrobocia w miesiącu październiku 2009 roku w Tychach, kształtowała się na poziomie 4,8%, co 

w porównaniu do reszty kraju, gdzie stopa bezrobocia wynosi 11,1% oraz Unii Europejskiej gdzie stopa 

bezrobocia wynosi 9,3%, jest wynikiem pozytywnym i świadczy o tym, ze miasto Tychy dobrze sobie radzi 

z problemem bezrobocia w okresie powszechnie występującej dekoniunktury gospodarki w kraju i na 

świecie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Tychach Pan Grzegorz Gołdynia przedstawił aktualną sytuację związaną z pandemią grypy wywołanej 

wirusem A/H1N1 oraz stanem zachorowań na grypę sezonową. 

Ponadto poinformował zebranych, że sytuacja uległa na dzień dzisiejszy stabilizacji, chociaż liczba 

zachorowań jest duża. Na terenie poległym PSSE wdrożono procedury postępowania, które dają 

zadowalające rezultaty. Na bieżąco prowadzone są działania profilaktyczne i zapobiegawcze, szczególnie 

dotyczące osób „z kontaktu”. Ponadto omówił zalecany przez Ministerstwo Zdrowia sposób postępowania 

z nowymi przypadkami zachorowań, w którym rekomendowane jest leczenie domowe, poza ciężkimi 

przypadkami. 

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Pan Czesław Oskierko przekazał informację iż dnia 27 lutego 2010 roku upływa kadencja 

dotychczasowego składu „Komisji” 

W związku z taką sytuacją uznano, iż celowym jest odłożenie organizacji dalszej pracy „Komisji” do chwili

powołania nowego jej składu w związku z upływem kadencji’ 

e) Informacje uzupełniające. 

Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2009 roku, takie jak: protokóły z posiedzeń, 

listy obecności, raporty oraz złożone do protokółu notatki, a także sprawozdania rzeczowo-finansowe 

dotyczące realizacji przedsięwzięć przez określone jednostki organizacyjne miasta na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, 

Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w teczce spraw oznaczonych

numerem 5224. 

Prezydent Miasta Tychy 

mgr inż. Andrzej Dziuba 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA TYCHY  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ROKU 2009

Na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 

poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm. ) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2009 

roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zwanej dalej „Komisją”.  

I.  Skład personalny „Komisji”. 

1. „Komisja” została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0150/53/07 z dnia 27 

lutego 2007 roku. 

2. W 2009 roku w pracach „Komisji” uczestniczyli: 

- Andrzej Dziuba – Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta

- Urszula Paździorek – Pawlik – Przedstawiciel Rady Miasta

- Damazy Ćwikowski – Przedstawiciel Rady Miasta

- Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy

- Henryk Kossowski – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych

- Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach

- Konrad Rożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

- Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach

- Czesław Oskierko – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy 

- Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach

- Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

- Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

- Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

- Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Piotr Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Tychy – do 15.06.2009r. 

- Krystyna Rumieniuch – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy

- Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy

- Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

II.  Cel, zadania oraz koszty działania „ Komisji”. 

1. Cel działania „Komisji”: 

Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” powołano w celu realizacji zadań 

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

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

2. Zadania. 

Do zadań „Komisji” należało: 

3. Koszty działania „Komisji”.  

Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w ramach dodatkowo przydzielonych przez 

Prezydenta Miasta zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2009 roku 

z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych. 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych służb, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z programu zapobiegania przestępczości oraz 

utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli; 

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z poprawą 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

III.  Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2009 roku. 

1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”.

2. Posiedzenia „Komisji” w 2009 roku.  

W 2009 roku odbyły się cztery posiedzenia „Komisji”:

a) W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji 

i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem 

publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania 

bezrobociu. 

b) Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli 

samorządów osiedlowych oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym 

posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących: 

- przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności;

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych;

- poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy 

budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne. 

a) Posiedzenie „Komisji” w dniu 27 marca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Prokurator Rejonowy Pani Agata Słuszniak przedstawiła „Informację 

Prokuratury Rejonowej w Tychach o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w roku 20008”  

Z przedłożonej informacji wynika, że rok 2008 był dla Prokuratury Rejonowej w Tychach okresem 

wytężonej pracy ale i też licznych sukcesów. 

W porównaniu do roku 2007 spadła ilość spraw jakie zostały zarejestrowane w tut. Prokuraturze 

Rejonowej: 

w roku 2007 – 6282 sprawy  

w roku 2008 – 5525 spraw  

Szczegółowa analiza przestępczości w Tychach znajduje się do wglądu w przedłożonej na piśmie w/w 

„Informacji”.  

W dalszej części posiedzenia Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach pani Gabriela 

Niedziela przedstawiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tyskiego grodzkiego w 2008 

roku”.  

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata poinformował 

uczestników posiedzenia o najważniejszych zadaniach systemu ratowniczo - gaśniczego realizowanych 

w 2008 roku na terenie miasta Tychy a także przedłożył „Program działania Komendy Miejskiej PSP 

w Tychach oraz zadania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie miasta Tychy na rok 

2009”.  

Następnie Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił „ Informację nt. utrzymania 

porządku na terenie miasta za rok 2008”  

Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach Pan Ryszard Antkowiak oraz Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata przedstawili informacje na temat koncepcji 

tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Tychach. 

Na dzień dzisiejszy decyzją Wojewody Śląskiego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa – 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Al. Niepodległości 230 przystąpiono do faktycznego utworzenia 

CPR, które obsługiwać będzie miasto Tychy oraz powiaty: mikołowski i bieruńsko – lędziński, a także 

miasto Mysłowice. Wojewoda Śląski przekazał na ten cel 180 tysięcy złotych Komendantowi Miejskiemu 

PSP w Tychach, którego uczynił odpowiedzialnym za powołanie i uruchomienie CPR w 2010 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po przeprowadzonej dyskusji ‘Komisja” w ramach 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami pozytywnie oceniła realizację zadań przez

w/w służby działające na terenie miasta Tychy w roku 2008. 

b) Posiedzenie „Komisji” w dniu 19 czerwca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Paprocanach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Czesław Oskierko 

poinformował o ustaleniach podjętych w sprawie zagrożenia pandemią grypy A/H1 N1 w mieście Tychy. 

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonano 09 kwietnia 2009 roku w Centrum Zarządzania Kryzysowego na 

spotkaniu z udziałem Dyrektora i Ordynatora Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, 

Dyrektora Szpitala Miejskiego w Tychach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty oraz 

Komendanta Straży Miejskiej. W trakcie spotkania ustalono, że na obszarze miasta nie stwierdzono 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń z tego powodu. Na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego 

znajdują się 32 miejsca szpitalne. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość poszerzenia bazy 

szpitalnej o 10 do 15 łóżek. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość miejsc szpitalnych postanowiono 

zaapelować do lekarzy rodzinnych NZOZ ażeby osoby z objawami grypy objąć w pierwszej kolejności 

opieką domową, natomiast na leczenie szpitalne kierować osoby z wyraźnymi objawami grypy A/H1N1, po

wcześniejszym ustaleniu na podstawie przeprowadzonego wywiadu okoliczności zakażenia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił pakiet zaleceń profilaktycznych mających na celu 

ograniczenie możliwości zakażenia, jakie należy stosować w szczególności w placówkach oświatowo –

wychowawczych, w instytucjach publicznych środkach komunikacji zbiorowej itp. Na zakończenie ustalono

zasady monitorowania sytuacji oraz wzajemnego współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych 

związanych z działalnością profilaktyczną oraz leczniczą w tym zakresie. 

W dalszej części posiedzenia „Komisji” Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Henryk Drozdek wraz 

z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Panem Wojciechem Łyko przedstawili „Raport 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy w latach 2001-2008”. W „Raporcie” 

przedstawiono miejsca najmniej bezpieczne oraz zamierzenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w roku 2009. 

Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranica Pani Iwona Ciepał przedstawiła ofertę 

spędzenia wakacji w Tychach w ramach programu „ Lato w mieście – 2009”.  

Komendant Miejski Policji Pan Janusz Sojka dokonał oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Paprocany” w czasie wakacji.  

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego podczas wakacji w rejonie jeziora Paprocany oraz w otoczeniu innych otwartych akwenów 

wodnych znajdujących się na terenie miasta. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marcin Staniczek zaprezentował przygotowanie 

ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego „ Paprocany” do sezonu letniego.  

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek 

organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz zabezpieczenie możliwości 

rekreacyjno - sportowych w mieście Tychy w sezonie letnim. 

c) Posiedzenie "Komisji" w dniu 20 października 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem miasta do „Akcji Zima 2009-

2010”  

Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Anna Warzecha przedstawiła 

i omówiła n/w zarządzenia Prezydenta Miasta: 

1. Zarządzenie Nr 0151/592/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowania środków 

chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2009/2010. 

2. Zarządzenie Nr 0151/593/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym 

w latach 2009/2010 . 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Pan Wojciech Łyko przedstawił stan przygotowania podległej 

jednostki organizacyjnej do „Akcji Zima 2009/2010”, w tym planowanych do użycia sił i środków oraz 

sposobu ich wykorzystania. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Pani Teresa Janeczko omówiła stan przygotowań 

podległej instytucji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie 

w okresie wystąpienia zagrożeń zimowych. 

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił zasady całodobowego monitorowania 

sytuacji oraz przyjmowania zgłoszeń a także przekazywania poleceń do określonych wykonawców, w tym 

do prezesów spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych oraz 

administratorów wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych i handlowych, w tym również 

prywatnych właścicieli posesji. Działalność Straży Miejskiej w tym zakresie obejmie okres od 31 

października 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony 

Pan Czesław Oskierko przedstawił plan użycia formacji obrony Cywilnej do prowadzenia „Akcji Zima 

2009/2010” w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze miasta Tychy.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marianna Feith 

przedstawiła informację w zakresie stanu przygotowań oraz posiadanych możliwości niesienia pomocy 

osobom bezdomnym na terenie miasta Tychy w okresie nadchodzącej zimy. 

Kolejnym punktem posiedzenia było ocenienie efektywności udzielonej i przekazanej pomocy finansowej 

dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach w latach 1999 -2009 na prace remontowe obiektu komendy, 

poprawę warunków pracy policjantów oraz wykorzystania otrzymanych środków przeznaczonych na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie ilości służb patrolowych w miejscach 

o zwiększonym zagrożeniu przestępczością. 

Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Halina Nierychły przedstawiła ogólny bilans środków 

przekazanych przez miasto Tychy na Fundusz Wsparcia Policji. latach 1999 – 2009.  

W omawianym okresie czasu miasto Tychy przekazało Komendzie Miejskiej Policji w Tychach kwotę 

wynoszącą 2 967 131,65 złotych. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na; 

1. Remont Komendy Miejskiej Policji w Tychach - 848 822,52 zł  

2. Rekompensata pieniężna za dodatkowe patrole - 265 000,00 zł  

3. Dofinansowanie do zakupu pojazdów - 753 000,00 zł  

4. Komputeryzacja i inne zakupy inwestycyjne - 218 772,85 zł  

5. Pozostała działalność bieżąca – 881 536,28 zł  

Komendant Miejski Policji w Tychach pan Janusz Sojka przedstawił sprawozdanie z wykorzystania 

środków otrzymanych z budżetu Miasta Tychy w latach 1999 – 2009 oraz podziękował w imieniu 

wszystkich policjantów zatrudnionych w tutejszej Komendzie za udzielenie wsparcia. 

W następnej kolejności członkowie „Komisji” mieli możliwość dokonania przeglądu Komendy, w tym 

stworzonych warunków socjalnych oraz wyposażenia stanowisk pracy policjantów i pracowników 

cywilnych. 

Członkowie „Komisji” pozytywnie ocenili sposób oraz celowość wykorzystania otrzymanego wsparcia 

finansowego oraz wyrazili nadzieje, iż poprawa warunków funkcjonowania KMP przełoży się na ogólnie 

rozumiana poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Tychy. 

d) Posiedzenie „Komisji” w dniu 15 grudnia 2009 roku. 

Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. W posiedzeniu 

uczestniczyło 15 osób. 

Ze względu na ważny wyjazd służbowy Prezydenta Miasta Tychy za granicę posiedzenie prowadziła 

w zastępstwie Przewodniczącego Komisji – Z-ca Prezydenta Miasta Pani Daria Szczepańska.  

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zwalczania 

bezrobocia. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Katarzyna Ptak przedstawiła w bardzo wnikliwy sposób 

„Problemy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na lokalnym rynku pracy”. Szczegółowo zostały 

omówione działania podejmowane przez PUP w celu walki z bezrobociem. Szczegółowe sprawozdanie 

w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia „Komisji”. 

Stopa bezrobocia w miesiącu październiku 2009 roku w Tychach, kształtowała się na poziomie 4,8%, co 

w porównaniu do reszty kraju, gdzie stopa bezrobocia wynosi 11,1% oraz Unii Europejskiej gdzie stopa 

bezrobocia wynosi 9,3%, jest wynikiem pozytywnym i świadczy o tym, ze miasto Tychy dobrze sobie radzi 

z problemem bezrobocia w okresie powszechnie występującej dekoniunktury gospodarki w kraju i na 

świecie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Tychach Pan Grzegorz Gołdynia przedstawił aktualną sytuację związaną z pandemią grypy wywołanej 

wirusem A/H1N1 oraz stanem zachorowań na grypę sezonową. 

Ponadto poinformował zebranych, że sytuacja uległa na dzień dzisiejszy stabilizacji, chociaż liczba 

zachorowań jest duża. Na terenie poległym PSSE wdrożono procedury postępowania, które dają 

zadowalające rezultaty. Na bieżąco prowadzone są działania profilaktyczne i zapobiegawcze, szczególnie 

dotyczące osób „z kontaktu”. Ponadto omówił zalecany przez Ministerstwo Zdrowia sposób postępowania 

z nowymi przypadkami zachorowań, w którym rekomendowane jest leczenie domowe, poza ciężkimi 

przypadkami. 

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Pan Czesław Oskierko przekazał informację iż dnia 27 lutego 2010 roku upływa kadencja 

dotychczasowego składu „Komisji” 

W związku z taką sytuacją uznano, iż celowym jest odłożenie organizacji dalszej pracy „Komisji” do chwili

powołania nowego jej składu w związku z upływem kadencji’ 

e) Informacje uzupełniające. 

Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2009 roku, takie jak: protokóły z posiedzeń, 

listy obecności, raporty oraz złożone do protokółu notatki, a także sprawozdania rzeczowo-finansowe 

dotyczące realizacji przedsięwzięć przez określone jednostki organizacyjne miasta na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, 

Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w teczce spraw oznaczonych

numerem 5224. 

Prezydent Miasta Tychy 

mgr inż. Andrzej Dziuba 

 

ID: UCWOH-IUCVT-AOIGO-CSVKK-GVPQW. Podpisany. Strona 2 / 7



SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA TYCHY  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ROKU 2009

Na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 

poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm. ) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2009 

roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zwanej dalej „Komisją”.  

I.  Skład personalny „Komisji”. 

1. „Komisja” została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0150/53/07 z dnia 27 

lutego 2007 roku. 

2. W 2009 roku w pracach „Komisji” uczestniczyli: 

- Andrzej Dziuba – Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta

- Urszula Paździorek – Pawlik – Przedstawiciel Rady Miasta

- Damazy Ćwikowski – Przedstawiciel Rady Miasta

- Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy

- Henryk Kossowski – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych

- Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach

- Konrad Rożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

- Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach

- Czesław Oskierko – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy 

- Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach

- Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

- Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

- Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

- Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Piotr Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Tychy – do 15.06.2009r. 

- Krystyna Rumieniuch – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy

- Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy

- Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

II.  Cel, zadania oraz koszty działania „ Komisji”. 

1. Cel działania „Komisji”: 

Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” powołano w celu realizacji zadań 

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

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

2. Zadania. 

Do zadań „Komisji” należało: 

3. Koszty działania „Komisji”.  

Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w ramach dodatkowo przydzielonych przez 

Prezydenta Miasta zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2009 roku 

z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych. 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych służb, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z programu zapobiegania przestępczości oraz 

utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli; 

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z poprawą 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

III.  Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2009 roku. 

1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”.

2. Posiedzenia „Komisji” w 2009 roku.  

W 2009 roku odbyły się cztery posiedzenia „Komisji”:

a) W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji 

i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem 

publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania 

bezrobociu. 

b) Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli 

samorządów osiedlowych oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym 

posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących: 

- przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności;

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych;

- poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy 

budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne. 

a) Posiedzenie „Komisji” w dniu 27 marca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Prokurator Rejonowy Pani Agata Słuszniak przedstawiła „Informację 

Prokuratury Rejonowej w Tychach o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w roku 20008”  

Z przedłożonej informacji wynika, że rok 2008 był dla Prokuratury Rejonowej w Tychach okresem 

wytężonej pracy ale i też licznych sukcesów. 

W porównaniu do roku 2007 spadła ilość spraw jakie zostały zarejestrowane w tut. Prokuraturze 

Rejonowej: 

w roku 2007 – 6282 sprawy  

w roku 2008 – 5525 spraw  

Szczegółowa analiza przestępczości w Tychach znajduje się do wglądu w przedłożonej na piśmie w/w 

„Informacji”.  

W dalszej części posiedzenia Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach pani Gabriela 

Niedziela przedstawiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tyskiego grodzkiego w 2008 

roku”.  

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata poinformował 

uczestników posiedzenia o najważniejszych zadaniach systemu ratowniczo - gaśniczego realizowanych 

w 2008 roku na terenie miasta Tychy a także przedłożył „Program działania Komendy Miejskiej PSP 

w Tychach oraz zadania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie miasta Tychy na rok 

2009”.  

Następnie Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił „ Informację nt. utrzymania 

porządku na terenie miasta za rok 2008”  

Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach Pan Ryszard Antkowiak oraz Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata przedstawili informacje na temat koncepcji 

tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Tychach. 

Na dzień dzisiejszy decyzją Wojewody Śląskiego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa – 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Al. Niepodległości 230 przystąpiono do faktycznego utworzenia 

CPR, które obsługiwać będzie miasto Tychy oraz powiaty: mikołowski i bieruńsko – lędziński, a także 

miasto Mysłowice. Wojewoda Śląski przekazał na ten cel 180 tysięcy złotych Komendantowi Miejskiemu 

PSP w Tychach, którego uczynił odpowiedzialnym za powołanie i uruchomienie CPR w 2010 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po przeprowadzonej dyskusji ‘Komisja” w ramach 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami pozytywnie oceniła realizację zadań przez

w/w służby działające na terenie miasta Tychy w roku 2008. 

b) Posiedzenie „Komisji” w dniu 19 czerwca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Paprocanach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Czesław Oskierko 

poinformował o ustaleniach podjętych w sprawie zagrożenia pandemią grypy A/H1 N1 w mieście Tychy. 

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonano 09 kwietnia 2009 roku w Centrum Zarządzania Kryzysowego na 

spotkaniu z udziałem Dyrektora i Ordynatora Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, 

Dyrektora Szpitala Miejskiego w Tychach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty oraz 

Komendanta Straży Miejskiej. W trakcie spotkania ustalono, że na obszarze miasta nie stwierdzono 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń z tego powodu. Na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego 

znajdują się 32 miejsca szpitalne. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość poszerzenia bazy 

szpitalnej o 10 do 15 łóżek. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość miejsc szpitalnych postanowiono 

zaapelować do lekarzy rodzinnych NZOZ ażeby osoby z objawami grypy objąć w pierwszej kolejności 

opieką domową, natomiast na leczenie szpitalne kierować osoby z wyraźnymi objawami grypy A/H1N1, po

wcześniejszym ustaleniu na podstawie przeprowadzonego wywiadu okoliczności zakażenia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił pakiet zaleceń profilaktycznych mających na celu 

ograniczenie możliwości zakażenia, jakie należy stosować w szczególności w placówkach oświatowo –

wychowawczych, w instytucjach publicznych środkach komunikacji zbiorowej itp. Na zakończenie ustalono

zasady monitorowania sytuacji oraz wzajemnego współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych 

związanych z działalnością profilaktyczną oraz leczniczą w tym zakresie. 

W dalszej części posiedzenia „Komisji” Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Henryk Drozdek wraz 

z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Panem Wojciechem Łyko przedstawili „Raport 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy w latach 2001-2008”. W „Raporcie” 

przedstawiono miejsca najmniej bezpieczne oraz zamierzenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w roku 2009. 

Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranica Pani Iwona Ciepał przedstawiła ofertę 

spędzenia wakacji w Tychach w ramach programu „ Lato w mieście – 2009”.  

Komendant Miejski Policji Pan Janusz Sojka dokonał oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Paprocany” w czasie wakacji.  

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego podczas wakacji w rejonie jeziora Paprocany oraz w otoczeniu innych otwartych akwenów 

wodnych znajdujących się na terenie miasta. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marcin Staniczek zaprezentował przygotowanie 

ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego „ Paprocany” do sezonu letniego.  

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek 

organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz zabezpieczenie możliwości 

rekreacyjno - sportowych w mieście Tychy w sezonie letnim. 

c) Posiedzenie "Komisji" w dniu 20 października 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem miasta do „Akcji Zima 2009-

2010”  

Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Anna Warzecha przedstawiła 

i omówiła n/w zarządzenia Prezydenta Miasta: 

1. Zarządzenie Nr 0151/592/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowania środków 

chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2009/2010. 

2. Zarządzenie Nr 0151/593/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym 

w latach 2009/2010 . 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Pan Wojciech Łyko przedstawił stan przygotowania podległej 

jednostki organizacyjnej do „Akcji Zima 2009/2010”, w tym planowanych do użycia sił i środków oraz 

sposobu ich wykorzystania. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Pani Teresa Janeczko omówiła stan przygotowań 

podległej instytucji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie 

w okresie wystąpienia zagrożeń zimowych. 

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił zasady całodobowego monitorowania 

sytuacji oraz przyjmowania zgłoszeń a także przekazywania poleceń do określonych wykonawców, w tym 

do prezesów spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych oraz 

administratorów wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych i handlowych, w tym również 

prywatnych właścicieli posesji. Działalność Straży Miejskiej w tym zakresie obejmie okres od 31 

października 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony 

Pan Czesław Oskierko przedstawił plan użycia formacji obrony Cywilnej do prowadzenia „Akcji Zima 

2009/2010” w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze miasta Tychy.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marianna Feith 

przedstawiła informację w zakresie stanu przygotowań oraz posiadanych możliwości niesienia pomocy 

osobom bezdomnym na terenie miasta Tychy w okresie nadchodzącej zimy. 

Kolejnym punktem posiedzenia było ocenienie efektywności udzielonej i przekazanej pomocy finansowej 

dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach w latach 1999 -2009 na prace remontowe obiektu komendy, 

poprawę warunków pracy policjantów oraz wykorzystania otrzymanych środków przeznaczonych na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie ilości służb patrolowych w miejscach 

o zwiększonym zagrożeniu przestępczością. 

Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Halina Nierychły przedstawiła ogólny bilans środków 

przekazanych przez miasto Tychy na Fundusz Wsparcia Policji. latach 1999 – 2009.  

W omawianym okresie czasu miasto Tychy przekazało Komendzie Miejskiej Policji w Tychach kwotę 

wynoszącą 2 967 131,65 złotych. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na; 

1. Remont Komendy Miejskiej Policji w Tychach - 848 822,52 zł  

2. Rekompensata pieniężna za dodatkowe patrole - 265 000,00 zł  

3. Dofinansowanie do zakupu pojazdów - 753 000,00 zł  

4. Komputeryzacja i inne zakupy inwestycyjne - 218 772,85 zł  

5. Pozostała działalność bieżąca – 881 536,28 zł  

Komendant Miejski Policji w Tychach pan Janusz Sojka przedstawił sprawozdanie z wykorzystania 

środków otrzymanych z budżetu Miasta Tychy w latach 1999 – 2009 oraz podziękował w imieniu 

wszystkich policjantów zatrudnionych w tutejszej Komendzie za udzielenie wsparcia. 

W następnej kolejności członkowie „Komisji” mieli możliwość dokonania przeglądu Komendy, w tym 

stworzonych warunków socjalnych oraz wyposażenia stanowisk pracy policjantów i pracowników 

cywilnych. 

Członkowie „Komisji” pozytywnie ocenili sposób oraz celowość wykorzystania otrzymanego wsparcia 

finansowego oraz wyrazili nadzieje, iż poprawa warunków funkcjonowania KMP przełoży się na ogólnie 

rozumiana poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Tychy. 

d) Posiedzenie „Komisji” w dniu 15 grudnia 2009 roku. 

Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. W posiedzeniu 

uczestniczyło 15 osób. 

Ze względu na ważny wyjazd służbowy Prezydenta Miasta Tychy za granicę posiedzenie prowadziła 

w zastępstwie Przewodniczącego Komisji – Z-ca Prezydenta Miasta Pani Daria Szczepańska.  

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zwalczania 

bezrobocia. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Katarzyna Ptak przedstawiła w bardzo wnikliwy sposób 

„Problemy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na lokalnym rynku pracy”. Szczegółowo zostały 

omówione działania podejmowane przez PUP w celu walki z bezrobociem. Szczegółowe sprawozdanie 

w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia „Komisji”. 

Stopa bezrobocia w miesiącu październiku 2009 roku w Tychach, kształtowała się na poziomie 4,8%, co 

w porównaniu do reszty kraju, gdzie stopa bezrobocia wynosi 11,1% oraz Unii Europejskiej gdzie stopa 

bezrobocia wynosi 9,3%, jest wynikiem pozytywnym i świadczy o tym, ze miasto Tychy dobrze sobie radzi 

z problemem bezrobocia w okresie powszechnie występującej dekoniunktury gospodarki w kraju i na 

świecie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Tychach Pan Grzegorz Gołdynia przedstawił aktualną sytuację związaną z pandemią grypy wywołanej 

wirusem A/H1N1 oraz stanem zachorowań na grypę sezonową. 

Ponadto poinformował zebranych, że sytuacja uległa na dzień dzisiejszy stabilizacji, chociaż liczba 

zachorowań jest duża. Na terenie poległym PSSE wdrożono procedury postępowania, które dają 

zadowalające rezultaty. Na bieżąco prowadzone są działania profilaktyczne i zapobiegawcze, szczególnie 

dotyczące osób „z kontaktu”. Ponadto omówił zalecany przez Ministerstwo Zdrowia sposób postępowania 

z nowymi przypadkami zachorowań, w którym rekomendowane jest leczenie domowe, poza ciężkimi 

przypadkami. 

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Pan Czesław Oskierko przekazał informację iż dnia 27 lutego 2010 roku upływa kadencja 

dotychczasowego składu „Komisji” 

W związku z taką sytuacją uznano, iż celowym jest odłożenie organizacji dalszej pracy „Komisji” do chwili

powołania nowego jej składu w związku z upływem kadencji’ 

e) Informacje uzupełniające. 

Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2009 roku, takie jak: protokóły z posiedzeń, 

listy obecności, raporty oraz złożone do protokółu notatki, a także sprawozdania rzeczowo-finansowe 

dotyczące realizacji przedsięwzięć przez określone jednostki organizacyjne miasta na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, 

Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w teczce spraw oznaczonych

numerem 5224. 

Prezydent Miasta Tychy 

mgr inż. Andrzej Dziuba 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA TYCHY  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ROKU 2009

Na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 

poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm. ) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2009 

roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zwanej dalej „Komisją”.  

I.  Skład personalny „Komisji”. 

1. „Komisja” została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0150/53/07 z dnia 27 

lutego 2007 roku. 

2. W 2009 roku w pracach „Komisji” uczestniczyli: 

- Andrzej Dziuba – Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta

- Urszula Paździorek – Pawlik – Przedstawiciel Rady Miasta

- Damazy Ćwikowski – Przedstawiciel Rady Miasta

- Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy

- Henryk Kossowski – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych

- Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach

- Konrad Rożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

- Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach

- Czesław Oskierko – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy 

- Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach

- Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

- Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

- Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

- Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Piotr Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Tychy – do 15.06.2009r. 

- Krystyna Rumieniuch – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy

- Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy

- Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

II.  Cel, zadania oraz koszty działania „ Komisji”. 

1. Cel działania „Komisji”: 

Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” powołano w celu realizacji zadań 

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

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

2. Zadania. 

Do zadań „Komisji” należało: 

3. Koszty działania „Komisji”.  

Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w ramach dodatkowo przydzielonych przez 

Prezydenta Miasta zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2009 roku 

z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych. 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych służb, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z programu zapobiegania przestępczości oraz 

utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli; 

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z poprawą 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

III.  Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2009 roku. 

1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”.

2. Posiedzenia „Komisji” w 2009 roku.  

W 2009 roku odbyły się cztery posiedzenia „Komisji”:

a) W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji 

i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem 

publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania 

bezrobociu. 

b) Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli 

samorządów osiedlowych oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym 

posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących: 

- przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności;

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych;

- poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy 

budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne. 

a) Posiedzenie „Komisji” w dniu 27 marca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Prokurator Rejonowy Pani Agata Słuszniak przedstawiła „Informację 

Prokuratury Rejonowej w Tychach o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w roku 20008”  

Z przedłożonej informacji wynika, że rok 2008 był dla Prokuratury Rejonowej w Tychach okresem 

wytężonej pracy ale i też licznych sukcesów. 

W porównaniu do roku 2007 spadła ilość spraw jakie zostały zarejestrowane w tut. Prokuraturze 

Rejonowej: 

w roku 2007 – 6282 sprawy  

w roku 2008 – 5525 spraw  

Szczegółowa analiza przestępczości w Tychach znajduje się do wglądu w przedłożonej na piśmie w/w 

„Informacji”.  

W dalszej części posiedzenia Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach pani Gabriela 

Niedziela przedstawiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tyskiego grodzkiego w 2008 

roku”.  

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata poinformował 

uczestników posiedzenia o najważniejszych zadaniach systemu ratowniczo - gaśniczego realizowanych 

w 2008 roku na terenie miasta Tychy a także przedłożył „Program działania Komendy Miejskiej PSP 

w Tychach oraz zadania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie miasta Tychy na rok 

2009”.  

Następnie Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił „ Informację nt. utrzymania 

porządku na terenie miasta za rok 2008”  

Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach Pan Ryszard Antkowiak oraz Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata przedstawili informacje na temat koncepcji 

tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Tychach. 

Na dzień dzisiejszy decyzją Wojewody Śląskiego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa – 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Al. Niepodległości 230 przystąpiono do faktycznego utworzenia 

CPR, które obsługiwać będzie miasto Tychy oraz powiaty: mikołowski i bieruńsko – lędziński, a także 

miasto Mysłowice. Wojewoda Śląski przekazał na ten cel 180 tysięcy złotych Komendantowi Miejskiemu 

PSP w Tychach, którego uczynił odpowiedzialnym za powołanie i uruchomienie CPR w 2010 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po przeprowadzonej dyskusji ‘Komisja” w ramach 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami pozytywnie oceniła realizację zadań przez

w/w służby działające na terenie miasta Tychy w roku 2008. 

b) Posiedzenie „Komisji” w dniu 19 czerwca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Paprocanach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Czesław Oskierko 

poinformował o ustaleniach podjętych w sprawie zagrożenia pandemią grypy A/H1 N1 w mieście Tychy. 

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonano 09 kwietnia 2009 roku w Centrum Zarządzania Kryzysowego na 

spotkaniu z udziałem Dyrektora i Ordynatora Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, 

Dyrektora Szpitala Miejskiego w Tychach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty oraz 

Komendanta Straży Miejskiej. W trakcie spotkania ustalono, że na obszarze miasta nie stwierdzono 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń z tego powodu. Na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego 

znajdują się 32 miejsca szpitalne. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość poszerzenia bazy 

szpitalnej o 10 do 15 łóżek. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość miejsc szpitalnych postanowiono 

zaapelować do lekarzy rodzinnych NZOZ ażeby osoby z objawami grypy objąć w pierwszej kolejności 

opieką domową, natomiast na leczenie szpitalne kierować osoby z wyraźnymi objawami grypy A/H1N1, po

wcześniejszym ustaleniu na podstawie przeprowadzonego wywiadu okoliczności zakażenia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił pakiet zaleceń profilaktycznych mających na celu 

ograniczenie możliwości zakażenia, jakie należy stosować w szczególności w placówkach oświatowo –

wychowawczych, w instytucjach publicznych środkach komunikacji zbiorowej itp. Na zakończenie ustalono

zasady monitorowania sytuacji oraz wzajemnego współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych 

związanych z działalnością profilaktyczną oraz leczniczą w tym zakresie. 

W dalszej części posiedzenia „Komisji” Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Henryk Drozdek wraz 

z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Panem Wojciechem Łyko przedstawili „Raport 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy w latach 2001-2008”. W „Raporcie” 

przedstawiono miejsca najmniej bezpieczne oraz zamierzenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w roku 2009. 

Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranica Pani Iwona Ciepał przedstawiła ofertę 

spędzenia wakacji w Tychach w ramach programu „ Lato w mieście – 2009”.  

Komendant Miejski Policji Pan Janusz Sojka dokonał oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Paprocany” w czasie wakacji.  

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego podczas wakacji w rejonie jeziora Paprocany oraz w otoczeniu innych otwartych akwenów 

wodnych znajdujących się na terenie miasta. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marcin Staniczek zaprezentował przygotowanie 

ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego „ Paprocany” do sezonu letniego.  

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek 

organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz zabezpieczenie możliwości 

rekreacyjno - sportowych w mieście Tychy w sezonie letnim. 

c) Posiedzenie "Komisji" w dniu 20 października 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem miasta do „Akcji Zima 2009-

2010”  

Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Anna Warzecha przedstawiła 

i omówiła n/w zarządzenia Prezydenta Miasta: 

1. Zarządzenie Nr 0151/592/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowania środków 

chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2009/2010. 

2. Zarządzenie Nr 0151/593/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym 

w latach 2009/2010 . 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Pan Wojciech Łyko przedstawił stan przygotowania podległej 

jednostki organizacyjnej do „Akcji Zima 2009/2010”, w tym planowanych do użycia sił i środków oraz 

sposobu ich wykorzystania. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Pani Teresa Janeczko omówiła stan przygotowań 

podległej instytucji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie 

w okresie wystąpienia zagrożeń zimowych. 

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił zasady całodobowego monitorowania 

sytuacji oraz przyjmowania zgłoszeń a także przekazywania poleceń do określonych wykonawców, w tym 

do prezesów spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych oraz 

administratorów wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych i handlowych, w tym również 

prywatnych właścicieli posesji. Działalność Straży Miejskiej w tym zakresie obejmie okres od 31 

października 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony 

Pan Czesław Oskierko przedstawił plan użycia formacji obrony Cywilnej do prowadzenia „Akcji Zima 

2009/2010” w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze miasta Tychy.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marianna Feith 

przedstawiła informację w zakresie stanu przygotowań oraz posiadanych możliwości niesienia pomocy 

osobom bezdomnym na terenie miasta Tychy w okresie nadchodzącej zimy. 

Kolejnym punktem posiedzenia było ocenienie efektywności udzielonej i przekazanej pomocy finansowej 

dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach w latach 1999 -2009 na prace remontowe obiektu komendy, 

poprawę warunków pracy policjantów oraz wykorzystania otrzymanych środków przeznaczonych na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie ilości służb patrolowych w miejscach 

o zwiększonym zagrożeniu przestępczością. 

Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Halina Nierychły przedstawiła ogólny bilans środków 

przekazanych przez miasto Tychy na Fundusz Wsparcia Policji. latach 1999 – 2009.  

W omawianym okresie czasu miasto Tychy przekazało Komendzie Miejskiej Policji w Tychach kwotę 

wynoszącą 2 967 131,65 złotych. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na; 

1. Remont Komendy Miejskiej Policji w Tychach - 848 822,52 zł  

2. Rekompensata pieniężna za dodatkowe patrole - 265 000,00 zł  

3. Dofinansowanie do zakupu pojazdów - 753 000,00 zł  

4. Komputeryzacja i inne zakupy inwestycyjne - 218 772,85 zł  

5. Pozostała działalność bieżąca – 881 536,28 zł  

Komendant Miejski Policji w Tychach pan Janusz Sojka przedstawił sprawozdanie z wykorzystania 

środków otrzymanych z budżetu Miasta Tychy w latach 1999 – 2009 oraz podziękował w imieniu 

wszystkich policjantów zatrudnionych w tutejszej Komendzie za udzielenie wsparcia. 

W następnej kolejności członkowie „Komisji” mieli możliwość dokonania przeglądu Komendy, w tym 

stworzonych warunków socjalnych oraz wyposażenia stanowisk pracy policjantów i pracowników 

cywilnych. 

Członkowie „Komisji” pozytywnie ocenili sposób oraz celowość wykorzystania otrzymanego wsparcia 

finansowego oraz wyrazili nadzieje, iż poprawa warunków funkcjonowania KMP przełoży się na ogólnie 

rozumiana poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Tychy. 

d) Posiedzenie „Komisji” w dniu 15 grudnia 2009 roku. 

Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. W posiedzeniu 

uczestniczyło 15 osób. 

Ze względu na ważny wyjazd służbowy Prezydenta Miasta Tychy za granicę posiedzenie prowadziła 

w zastępstwie Przewodniczącego Komisji – Z-ca Prezydenta Miasta Pani Daria Szczepańska.  

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zwalczania 

bezrobocia. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Katarzyna Ptak przedstawiła w bardzo wnikliwy sposób 

„Problemy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na lokalnym rynku pracy”. Szczegółowo zostały 

omówione działania podejmowane przez PUP w celu walki z bezrobociem. Szczegółowe sprawozdanie 

w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia „Komisji”. 

Stopa bezrobocia w miesiącu październiku 2009 roku w Tychach, kształtowała się na poziomie 4,8%, co 

w porównaniu do reszty kraju, gdzie stopa bezrobocia wynosi 11,1% oraz Unii Europejskiej gdzie stopa 

bezrobocia wynosi 9,3%, jest wynikiem pozytywnym i świadczy o tym, ze miasto Tychy dobrze sobie radzi 

z problemem bezrobocia w okresie powszechnie występującej dekoniunktury gospodarki w kraju i na 

świecie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Tychach Pan Grzegorz Gołdynia przedstawił aktualną sytuację związaną z pandemią grypy wywołanej 

wirusem A/H1N1 oraz stanem zachorowań na grypę sezonową. 

Ponadto poinformował zebranych, że sytuacja uległa na dzień dzisiejszy stabilizacji, chociaż liczba 

zachorowań jest duża. Na terenie poległym PSSE wdrożono procedury postępowania, które dają 

zadowalające rezultaty. Na bieżąco prowadzone są działania profilaktyczne i zapobiegawcze, szczególnie 

dotyczące osób „z kontaktu”. Ponadto omówił zalecany przez Ministerstwo Zdrowia sposób postępowania 

z nowymi przypadkami zachorowań, w którym rekomendowane jest leczenie domowe, poza ciężkimi 

przypadkami. 

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Pan Czesław Oskierko przekazał informację iż dnia 27 lutego 2010 roku upływa kadencja 

dotychczasowego składu „Komisji” 

W związku z taką sytuacją uznano, iż celowym jest odłożenie organizacji dalszej pracy „Komisji” do chwili

powołania nowego jej składu w związku z upływem kadencji’ 

e) Informacje uzupełniające. 

Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2009 roku, takie jak: protokóły z posiedzeń, 

listy obecności, raporty oraz złożone do protokółu notatki, a także sprawozdania rzeczowo-finansowe 

dotyczące realizacji przedsięwzięć przez określone jednostki organizacyjne miasta na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, 

Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w teczce spraw oznaczonych

numerem 5224. 

Prezydent Miasta Tychy 

mgr inż. Andrzej Dziuba 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA TYCHY  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ROKU 2009

Na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 

poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm. ) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2009 

roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zwanej dalej „Komisją”.  

I.  Skład personalny „Komisji”. 

1. „Komisja” została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0150/53/07 z dnia 27 

lutego 2007 roku. 

2. W 2009 roku w pracach „Komisji” uczestniczyli: 

- Andrzej Dziuba – Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta

- Urszula Paździorek – Pawlik – Przedstawiciel Rady Miasta

- Damazy Ćwikowski – Przedstawiciel Rady Miasta

- Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy

- Henryk Kossowski – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych

- Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach

- Konrad Rożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

- Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach

- Czesław Oskierko – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy 

- Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach

- Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

- Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

- Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

- Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Piotr Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Tychy – do 15.06.2009r. 

- Krystyna Rumieniuch – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy

- Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy

- Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

II.  Cel, zadania oraz koszty działania „ Komisji”. 

1. Cel działania „Komisji”: 

Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” powołano w celu realizacji zadań 

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

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

2. Zadania. 

Do zadań „Komisji” należało: 

3. Koszty działania „Komisji”.  

Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w ramach dodatkowo przydzielonych przez 

Prezydenta Miasta zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2009 roku 

z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych. 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych służb, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z programu zapobiegania przestępczości oraz 

utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli; 

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z poprawą 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

III.  Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2009 roku. 

1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”.

2. Posiedzenia „Komisji” w 2009 roku.  

W 2009 roku odbyły się cztery posiedzenia „Komisji”:

a) W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji 

i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem 

publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania 

bezrobociu. 

b) Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli 

samorządów osiedlowych oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym 

posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących: 

- przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności;

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych;

- poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy 

budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne. 

a) Posiedzenie „Komisji” w dniu 27 marca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Prokurator Rejonowy Pani Agata Słuszniak przedstawiła „Informację 

Prokuratury Rejonowej w Tychach o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w roku 20008”  

Z przedłożonej informacji wynika, że rok 2008 był dla Prokuratury Rejonowej w Tychach okresem 

wytężonej pracy ale i też licznych sukcesów. 

W porównaniu do roku 2007 spadła ilość spraw jakie zostały zarejestrowane w tut. Prokuraturze 

Rejonowej: 

w roku 2007 – 6282 sprawy  

w roku 2008 – 5525 spraw  

Szczegółowa analiza przestępczości w Tychach znajduje się do wglądu w przedłożonej na piśmie w/w 

„Informacji”.  

W dalszej części posiedzenia Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach pani Gabriela 

Niedziela przedstawiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tyskiego grodzkiego w 2008 

roku”.  

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata poinformował 

uczestników posiedzenia o najważniejszych zadaniach systemu ratowniczo - gaśniczego realizowanych 

w 2008 roku na terenie miasta Tychy a także przedłożył „Program działania Komendy Miejskiej PSP 

w Tychach oraz zadania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie miasta Tychy na rok 

2009”.  

Następnie Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił „ Informację nt. utrzymania 

porządku na terenie miasta za rok 2008”  

Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach Pan Ryszard Antkowiak oraz Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata przedstawili informacje na temat koncepcji 

tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Tychach. 

Na dzień dzisiejszy decyzją Wojewody Śląskiego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa – 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Al. Niepodległości 230 przystąpiono do faktycznego utworzenia 

CPR, które obsługiwać będzie miasto Tychy oraz powiaty: mikołowski i bieruńsko – lędziński, a także 

miasto Mysłowice. Wojewoda Śląski przekazał na ten cel 180 tysięcy złotych Komendantowi Miejskiemu 

PSP w Tychach, którego uczynił odpowiedzialnym za powołanie i uruchomienie CPR w 2010 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po przeprowadzonej dyskusji ‘Komisja” w ramach 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami pozytywnie oceniła realizację zadań przez

w/w służby działające na terenie miasta Tychy w roku 2008. 

b) Posiedzenie „Komisji” w dniu 19 czerwca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Paprocanach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Czesław Oskierko 

poinformował o ustaleniach podjętych w sprawie zagrożenia pandemią grypy A/H1 N1 w mieście Tychy. 

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonano 09 kwietnia 2009 roku w Centrum Zarządzania Kryzysowego na 

spotkaniu z udziałem Dyrektora i Ordynatora Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, 

Dyrektora Szpitala Miejskiego w Tychach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty oraz 

Komendanta Straży Miejskiej. W trakcie spotkania ustalono, że na obszarze miasta nie stwierdzono 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń z tego powodu. Na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego 

znajdują się 32 miejsca szpitalne. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość poszerzenia bazy 

szpitalnej o 10 do 15 łóżek. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość miejsc szpitalnych postanowiono 

zaapelować do lekarzy rodzinnych NZOZ ażeby osoby z objawami grypy objąć w pierwszej kolejności 

opieką domową, natomiast na leczenie szpitalne kierować osoby z wyraźnymi objawami grypy A/H1N1, po

wcześniejszym ustaleniu na podstawie przeprowadzonego wywiadu okoliczności zakażenia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił pakiet zaleceń profilaktycznych mających na celu 

ograniczenie możliwości zakażenia, jakie należy stosować w szczególności w placówkach oświatowo –

wychowawczych, w instytucjach publicznych środkach komunikacji zbiorowej itp. Na zakończenie ustalono

zasady monitorowania sytuacji oraz wzajemnego współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych 

związanych z działalnością profilaktyczną oraz leczniczą w tym zakresie. 

W dalszej części posiedzenia „Komisji” Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Henryk Drozdek wraz 

z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Panem Wojciechem Łyko przedstawili „Raport 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy w latach 2001-2008”. W „Raporcie” 

przedstawiono miejsca najmniej bezpieczne oraz zamierzenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w roku 2009. 

Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranica Pani Iwona Ciepał przedstawiła ofertę 

spędzenia wakacji w Tychach w ramach programu „ Lato w mieście – 2009”.  

Komendant Miejski Policji Pan Janusz Sojka dokonał oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Paprocany” w czasie wakacji.  

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego podczas wakacji w rejonie jeziora Paprocany oraz w otoczeniu innych otwartych akwenów 

wodnych znajdujących się na terenie miasta. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marcin Staniczek zaprezentował przygotowanie 

ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego „ Paprocany” do sezonu letniego.  

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek 

organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz zabezpieczenie możliwości 

rekreacyjno - sportowych w mieście Tychy w sezonie letnim. 

c) Posiedzenie "Komisji" w dniu 20 października 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem miasta do „Akcji Zima 2009-

2010”  

Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Anna Warzecha przedstawiła 

i omówiła n/w zarządzenia Prezydenta Miasta: 

1. Zarządzenie Nr 0151/592/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowania środków 

chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2009/2010. 

2. Zarządzenie Nr 0151/593/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym 

w latach 2009/2010 . 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Pan Wojciech Łyko przedstawił stan przygotowania podległej 

jednostki organizacyjnej do „Akcji Zima 2009/2010”, w tym planowanych do użycia sił i środków oraz 

sposobu ich wykorzystania. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Pani Teresa Janeczko omówiła stan przygotowań 

podległej instytucji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie 

w okresie wystąpienia zagrożeń zimowych. 

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił zasady całodobowego monitorowania 

sytuacji oraz przyjmowania zgłoszeń a także przekazywania poleceń do określonych wykonawców, w tym 

do prezesów spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych oraz 

administratorów wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych i handlowych, w tym również 

prywatnych właścicieli posesji. Działalność Straży Miejskiej w tym zakresie obejmie okres od 31 

października 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony 

Pan Czesław Oskierko przedstawił plan użycia formacji obrony Cywilnej do prowadzenia „Akcji Zima 

2009/2010” w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze miasta Tychy.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marianna Feith 

przedstawiła informację w zakresie stanu przygotowań oraz posiadanych możliwości niesienia pomocy 

osobom bezdomnym na terenie miasta Tychy w okresie nadchodzącej zimy. 

Kolejnym punktem posiedzenia było ocenienie efektywności udzielonej i przekazanej pomocy finansowej 

dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach w latach 1999 -2009 na prace remontowe obiektu komendy, 

poprawę warunków pracy policjantów oraz wykorzystania otrzymanych środków przeznaczonych na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie ilości służb patrolowych w miejscach 

o zwiększonym zagrożeniu przestępczością. 

Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Halina Nierychły przedstawiła ogólny bilans środków 

przekazanych przez miasto Tychy na Fundusz Wsparcia Policji. latach 1999 – 2009.  

W omawianym okresie czasu miasto Tychy przekazało Komendzie Miejskiej Policji w Tychach kwotę 

wynoszącą 2 967 131,65 złotych. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na; 

1. Remont Komendy Miejskiej Policji w Tychach - 848 822,52 zł  

2. Rekompensata pieniężna za dodatkowe patrole - 265 000,00 zł  

3. Dofinansowanie do zakupu pojazdów - 753 000,00 zł  

4. Komputeryzacja i inne zakupy inwestycyjne - 218 772,85 zł  

5. Pozostała działalność bieżąca – 881 536,28 zł  

Komendant Miejski Policji w Tychach pan Janusz Sojka przedstawił sprawozdanie z wykorzystania 

środków otrzymanych z budżetu Miasta Tychy w latach 1999 – 2009 oraz podziękował w imieniu 

wszystkich policjantów zatrudnionych w tutejszej Komendzie za udzielenie wsparcia. 

W następnej kolejności członkowie „Komisji” mieli możliwość dokonania przeglądu Komendy, w tym 

stworzonych warunków socjalnych oraz wyposażenia stanowisk pracy policjantów i pracowników 

cywilnych. 

Członkowie „Komisji” pozytywnie ocenili sposób oraz celowość wykorzystania otrzymanego wsparcia 

finansowego oraz wyrazili nadzieje, iż poprawa warunków funkcjonowania KMP przełoży się na ogólnie 

rozumiana poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Tychy. 

d) Posiedzenie „Komisji” w dniu 15 grudnia 2009 roku. 

Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. W posiedzeniu 

uczestniczyło 15 osób. 

Ze względu na ważny wyjazd służbowy Prezydenta Miasta Tychy za granicę posiedzenie prowadziła 

w zastępstwie Przewodniczącego Komisji – Z-ca Prezydenta Miasta Pani Daria Szczepańska.  

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zwalczania 

bezrobocia. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Katarzyna Ptak przedstawiła w bardzo wnikliwy sposób 

„Problemy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na lokalnym rynku pracy”. Szczegółowo zostały 

omówione działania podejmowane przez PUP w celu walki z bezrobociem. Szczegółowe sprawozdanie 

w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia „Komisji”. 

Stopa bezrobocia w miesiącu październiku 2009 roku w Tychach, kształtowała się na poziomie 4,8%, co 

w porównaniu do reszty kraju, gdzie stopa bezrobocia wynosi 11,1% oraz Unii Europejskiej gdzie stopa 

bezrobocia wynosi 9,3%, jest wynikiem pozytywnym i świadczy o tym, ze miasto Tychy dobrze sobie radzi 

z problemem bezrobocia w okresie powszechnie występującej dekoniunktury gospodarki w kraju i na 

świecie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Tychach Pan Grzegorz Gołdynia przedstawił aktualną sytuację związaną z pandemią grypy wywołanej 

wirusem A/H1N1 oraz stanem zachorowań na grypę sezonową. 

Ponadto poinformował zebranych, że sytuacja uległa na dzień dzisiejszy stabilizacji, chociaż liczba 

zachorowań jest duża. Na terenie poległym PSSE wdrożono procedury postępowania, które dają 

zadowalające rezultaty. Na bieżąco prowadzone są działania profilaktyczne i zapobiegawcze, szczególnie 

dotyczące osób „z kontaktu”. Ponadto omówił zalecany przez Ministerstwo Zdrowia sposób postępowania 

z nowymi przypadkami zachorowań, w którym rekomendowane jest leczenie domowe, poza ciężkimi 

przypadkami. 

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Pan Czesław Oskierko przekazał informację iż dnia 27 lutego 2010 roku upływa kadencja 

dotychczasowego składu „Komisji” 

W związku z taką sytuacją uznano, iż celowym jest odłożenie organizacji dalszej pracy „Komisji” do chwili

powołania nowego jej składu w związku z upływem kadencji’ 

e) Informacje uzupełniające. 

Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2009 roku, takie jak: protokóły z posiedzeń, 

listy obecności, raporty oraz złożone do protokółu notatki, a także sprawozdania rzeczowo-finansowe 

dotyczące realizacji przedsięwzięć przez określone jednostki organizacyjne miasta na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, 

Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w teczce spraw oznaczonych

numerem 5224. 

Prezydent Miasta Tychy 

mgr inż. Andrzej Dziuba 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA TYCHY  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ROKU 2009

Na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 

poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm. ) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2009 

roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zwanej dalej „Komisją”.  

I.  Skład personalny „Komisji”. 

1. „Komisja” została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0150/53/07 z dnia 27 

lutego 2007 roku. 

2. W 2009 roku w pracach „Komisji” uczestniczyli: 

- Andrzej Dziuba – Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta

- Urszula Paździorek – Pawlik – Przedstawiciel Rady Miasta

- Damazy Ćwikowski – Przedstawiciel Rady Miasta

- Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy

- Henryk Kossowski – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych

- Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach

- Konrad Rożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

- Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach

- Czesław Oskierko – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy 

- Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach

- Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

- Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

- Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

- Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Piotr Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Tychy – do 15.06.2009r. 

- Krystyna Rumieniuch – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy

- Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy

- Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

II.  Cel, zadania oraz koszty działania „ Komisji”. 

1. Cel działania „Komisji”: 

Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” powołano w celu realizacji zadań 

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

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

2. Zadania. 

Do zadań „Komisji” należało: 

3. Koszty działania „Komisji”.  

Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w ramach dodatkowo przydzielonych przez 

Prezydenta Miasta zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2009 roku 

z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych. 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych służb, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z programu zapobiegania przestępczości oraz 

utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli; 

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z poprawą 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

III.  Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2009 roku. 

1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”.

2. Posiedzenia „Komisji” w 2009 roku.  

W 2009 roku odbyły się cztery posiedzenia „Komisji”:

a) W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji 

i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem 

publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania 

bezrobociu. 

b) Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli 

samorządów osiedlowych oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym 

posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących: 

- przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności;

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych;

- poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy 

budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne. 

a) Posiedzenie „Komisji” w dniu 27 marca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Prokurator Rejonowy Pani Agata Słuszniak przedstawiła „Informację 

Prokuratury Rejonowej w Tychach o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w roku 20008”  

Z przedłożonej informacji wynika, że rok 2008 był dla Prokuratury Rejonowej w Tychach okresem 

wytężonej pracy ale i też licznych sukcesów. 

W porównaniu do roku 2007 spadła ilość spraw jakie zostały zarejestrowane w tut. Prokuraturze 

Rejonowej: 

w roku 2007 – 6282 sprawy  

w roku 2008 – 5525 spraw  

Szczegółowa analiza przestępczości w Tychach znajduje się do wglądu w przedłożonej na piśmie w/w 

„Informacji”.  

W dalszej części posiedzenia Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach pani Gabriela 

Niedziela przedstawiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tyskiego grodzkiego w 2008 

roku”.  

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata poinformował 

uczestników posiedzenia o najważniejszych zadaniach systemu ratowniczo - gaśniczego realizowanych 

w 2008 roku na terenie miasta Tychy a także przedłożył „Program działania Komendy Miejskiej PSP 

w Tychach oraz zadania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie miasta Tychy na rok 

2009”.  

Następnie Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił „ Informację nt. utrzymania 

porządku na terenie miasta za rok 2008”  

Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach Pan Ryszard Antkowiak oraz Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata przedstawili informacje na temat koncepcji 

tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Tychach. 

Na dzień dzisiejszy decyzją Wojewody Śląskiego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa – 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Al. Niepodległości 230 przystąpiono do faktycznego utworzenia 

CPR, które obsługiwać będzie miasto Tychy oraz powiaty: mikołowski i bieruńsko – lędziński, a także 

miasto Mysłowice. Wojewoda Śląski przekazał na ten cel 180 tysięcy złotych Komendantowi Miejskiemu 

PSP w Tychach, którego uczynił odpowiedzialnym za powołanie i uruchomienie CPR w 2010 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po przeprowadzonej dyskusji ‘Komisja” w ramach 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami pozytywnie oceniła realizację zadań przez

w/w służby działające na terenie miasta Tychy w roku 2008. 

b) Posiedzenie „Komisji” w dniu 19 czerwca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Paprocanach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Czesław Oskierko 

poinformował o ustaleniach podjętych w sprawie zagrożenia pandemią grypy A/H1 N1 w mieście Tychy. 

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonano 09 kwietnia 2009 roku w Centrum Zarządzania Kryzysowego na 

spotkaniu z udziałem Dyrektora i Ordynatora Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, 

Dyrektora Szpitala Miejskiego w Tychach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty oraz 

Komendanta Straży Miejskiej. W trakcie spotkania ustalono, że na obszarze miasta nie stwierdzono 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń z tego powodu. Na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego 

znajdują się 32 miejsca szpitalne. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość poszerzenia bazy 

szpitalnej o 10 do 15 łóżek. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość miejsc szpitalnych postanowiono 

zaapelować do lekarzy rodzinnych NZOZ ażeby osoby z objawami grypy objąć w pierwszej kolejności 

opieką domową, natomiast na leczenie szpitalne kierować osoby z wyraźnymi objawami grypy A/H1N1, po

wcześniejszym ustaleniu na podstawie przeprowadzonego wywiadu okoliczności zakażenia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił pakiet zaleceń profilaktycznych mających na celu 

ograniczenie możliwości zakażenia, jakie należy stosować w szczególności w placówkach oświatowo –

wychowawczych, w instytucjach publicznych środkach komunikacji zbiorowej itp. Na zakończenie ustalono

zasady monitorowania sytuacji oraz wzajemnego współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych 

związanych z działalnością profilaktyczną oraz leczniczą w tym zakresie. 

W dalszej części posiedzenia „Komisji” Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Henryk Drozdek wraz 

z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Panem Wojciechem Łyko przedstawili „Raport 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy w latach 2001-2008”. W „Raporcie” 

przedstawiono miejsca najmniej bezpieczne oraz zamierzenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w roku 2009. 

Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranica Pani Iwona Ciepał przedstawiła ofertę 

spędzenia wakacji w Tychach w ramach programu „ Lato w mieście – 2009”.  

Komendant Miejski Policji Pan Janusz Sojka dokonał oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Paprocany” w czasie wakacji.  

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego podczas wakacji w rejonie jeziora Paprocany oraz w otoczeniu innych otwartych akwenów 

wodnych znajdujących się na terenie miasta. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marcin Staniczek zaprezentował przygotowanie 

ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego „ Paprocany” do sezonu letniego.  

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek 

organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz zabezpieczenie możliwości 

rekreacyjno - sportowych w mieście Tychy w sezonie letnim. 

c) Posiedzenie "Komisji" w dniu 20 października 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem miasta do „Akcji Zima 2009-

2010”  

Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Anna Warzecha przedstawiła 

i omówiła n/w zarządzenia Prezydenta Miasta: 

1. Zarządzenie Nr 0151/592/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowania środków 

chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2009/2010. 

2. Zarządzenie Nr 0151/593/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym 

w latach 2009/2010 . 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Pan Wojciech Łyko przedstawił stan przygotowania podległej 

jednostki organizacyjnej do „Akcji Zima 2009/2010”, w tym planowanych do użycia sił i środków oraz 

sposobu ich wykorzystania. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Pani Teresa Janeczko omówiła stan przygotowań 

podległej instytucji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie 

w okresie wystąpienia zagrożeń zimowych. 

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił zasady całodobowego monitorowania 

sytuacji oraz przyjmowania zgłoszeń a także przekazywania poleceń do określonych wykonawców, w tym 

do prezesów spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych oraz 

administratorów wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych i handlowych, w tym również 

prywatnych właścicieli posesji. Działalność Straży Miejskiej w tym zakresie obejmie okres od 31 

października 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony 

Pan Czesław Oskierko przedstawił plan użycia formacji obrony Cywilnej do prowadzenia „Akcji Zima 

2009/2010” w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze miasta Tychy.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marianna Feith 

przedstawiła informację w zakresie stanu przygotowań oraz posiadanych możliwości niesienia pomocy 

osobom bezdomnym na terenie miasta Tychy w okresie nadchodzącej zimy. 

Kolejnym punktem posiedzenia było ocenienie efektywności udzielonej i przekazanej pomocy finansowej 

dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach w latach 1999 -2009 na prace remontowe obiektu komendy, 

poprawę warunków pracy policjantów oraz wykorzystania otrzymanych środków przeznaczonych na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie ilości służb patrolowych w miejscach 

o zwiększonym zagrożeniu przestępczością. 

Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Halina Nierychły przedstawiła ogólny bilans środków 

przekazanych przez miasto Tychy na Fundusz Wsparcia Policji. latach 1999 – 2009.  

W omawianym okresie czasu miasto Tychy przekazało Komendzie Miejskiej Policji w Tychach kwotę 

wynoszącą 2 967 131,65 złotych. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na; 

1. Remont Komendy Miejskiej Policji w Tychach - 848 822,52 zł  

2. Rekompensata pieniężna za dodatkowe patrole - 265 000,00 zł  

3. Dofinansowanie do zakupu pojazdów - 753 000,00 zł  

4. Komputeryzacja i inne zakupy inwestycyjne - 218 772,85 zł  

5. Pozostała działalność bieżąca – 881 536,28 zł  

Komendant Miejski Policji w Tychach pan Janusz Sojka przedstawił sprawozdanie z wykorzystania 

środków otrzymanych z budżetu Miasta Tychy w latach 1999 – 2009 oraz podziękował w imieniu 

wszystkich policjantów zatrudnionych w tutejszej Komendzie za udzielenie wsparcia. 

W następnej kolejności członkowie „Komisji” mieli możliwość dokonania przeglądu Komendy, w tym 

stworzonych warunków socjalnych oraz wyposażenia stanowisk pracy policjantów i pracowników 

cywilnych. 

Członkowie „Komisji” pozytywnie ocenili sposób oraz celowość wykorzystania otrzymanego wsparcia 

finansowego oraz wyrazili nadzieje, iż poprawa warunków funkcjonowania KMP przełoży się na ogólnie 

rozumiana poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Tychy. 

d) Posiedzenie „Komisji” w dniu 15 grudnia 2009 roku. 

Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. W posiedzeniu 

uczestniczyło 15 osób. 

Ze względu na ważny wyjazd służbowy Prezydenta Miasta Tychy za granicę posiedzenie prowadziła 

w zastępstwie Przewodniczącego Komisji – Z-ca Prezydenta Miasta Pani Daria Szczepańska.  

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zwalczania 

bezrobocia. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Katarzyna Ptak przedstawiła w bardzo wnikliwy sposób 

„Problemy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na lokalnym rynku pracy”. Szczegółowo zostały 

omówione działania podejmowane przez PUP w celu walki z bezrobociem. Szczegółowe sprawozdanie 

w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia „Komisji”. 

Stopa bezrobocia w miesiącu październiku 2009 roku w Tychach, kształtowała się na poziomie 4,8%, co 

w porównaniu do reszty kraju, gdzie stopa bezrobocia wynosi 11,1% oraz Unii Europejskiej gdzie stopa 

bezrobocia wynosi 9,3%, jest wynikiem pozytywnym i świadczy o tym, ze miasto Tychy dobrze sobie radzi 

z problemem bezrobocia w okresie powszechnie występującej dekoniunktury gospodarki w kraju i na 

świecie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Tychach Pan Grzegorz Gołdynia przedstawił aktualną sytuację związaną z pandemią grypy wywołanej 

wirusem A/H1N1 oraz stanem zachorowań na grypę sezonową. 

Ponadto poinformował zebranych, że sytuacja uległa na dzień dzisiejszy stabilizacji, chociaż liczba 

zachorowań jest duża. Na terenie poległym PSSE wdrożono procedury postępowania, które dają 

zadowalające rezultaty. Na bieżąco prowadzone są działania profilaktyczne i zapobiegawcze, szczególnie 

dotyczące osób „z kontaktu”. Ponadto omówił zalecany przez Ministerstwo Zdrowia sposób postępowania 

z nowymi przypadkami zachorowań, w którym rekomendowane jest leczenie domowe, poza ciężkimi 

przypadkami. 

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Pan Czesław Oskierko przekazał informację iż dnia 27 lutego 2010 roku upływa kadencja 

dotychczasowego składu „Komisji” 

W związku z taką sytuacją uznano, iż celowym jest odłożenie organizacji dalszej pracy „Komisji” do chwili

powołania nowego jej składu w związku z upływem kadencji’ 

e) Informacje uzupełniające. 

Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2009 roku, takie jak: protokóły z posiedzeń, 

listy obecności, raporty oraz złożone do protokółu notatki, a także sprawozdania rzeczowo-finansowe 

dotyczące realizacji przedsięwzięć przez określone jednostki organizacyjne miasta na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, 

Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w teczce spraw oznaczonych

numerem 5224. 

Prezydent Miasta Tychy 

mgr inż. Andrzej Dziuba 
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SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA TYCHY  

Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W ROKU 2009

Na podstawie art. 38b ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. Nr 142 

poz. 1592 z 2001 roku z póź. zm. ) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie z działalności w 2009 

roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego” zwanej dalej „Komisją”.  

I.  Skład personalny „Komisji”. 

1. „Komisja” została powołana na podstawie zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy nr 0150/53/07 z dnia 27 

lutego 2007 roku. 

2. W 2009 roku w pracach „Komisji” uczestniczyli: 

- Andrzej Dziuba – Przewodniczący Komisji – Prezydent Miasta

- Urszula Paździorek – Pawlik – Przedstawiciel Rady Miasta

- Damazy Ćwikowski – Przedstawiciel Rady Miasta

- Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy

- Henryk Kossowski – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych

- Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach

- Konrad Rożek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

- Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach

- Czesław Oskierko – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy 

- Ryszard Polcyn – Komendant Straży Miejskiej w Tychach

- Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

- Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

- Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

- Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

- Piotr Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta 

Tychy – do 15.06.2009r. 

- Krystyna Rumieniuch – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy

- Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy

- Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy

- Henryk Drozdek – Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

II.  Cel, zadania oraz koszty działania „ Komisji”. 

1. Cel działania „Komisji”: 

Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” powołano w celu realizacji zadań 

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

określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

2. Zadania. 

Do zadań „Komisji” należało: 

3. Koszty działania „Komisji”.  

Obsługę administracyjno – biurową „Komisji” zapewnia, w ramach dodatkowo przydzielonych przez 

Prezydenta Miasta zadań, Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych

i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy. W związku z powyższym na działalność „Komisji” w 2009 roku 

z budżetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów finansowych. 

- ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;

- opiniowanie pracy policji i innych służb, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta 

zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- monitorowanie realizacji przedsięwzięć wynikających z programu zapobiegania przestępczości oraz 

utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji, służb miejskich, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli; 

- opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach dotyczących porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli; 

- opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych z poprawą 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

III.  Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisję” w 2009 roku. 

1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”.

2. Posiedzenia „Komisji” w 2009 roku.  

W 2009 roku odbyły się cztery posiedzenia „Komisji”:

a) W pracach „Komisji” uczestniczyli kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych służb, inspekcji 

i straży oraz osoby wyróżniające się wiedzą i cieszące się osobistym autorytetem a także zaufaniem 

publicznym wśród miejscowej społeczności, będące specjalistami w zakresie dotyczącym zagadnień 

porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz zwalczania zjawisk patologii społecznych i zapobiegania 

bezrobociu. 

b) Skład osobowy „Komisji”, złożony z przedstawicieli służb mundurowych, prokuratury, przedstawicieli 

samorządów osiedlowych oraz specjalistów z dziedziny spraw komunalnych, zapewniał na każdym 

posiedzeniu możliwość omawiania i analizowania bieżących zdarzeń, dotyczących: 

- przeciwdziałania przestępczości kryminalnej;

- zapobiegania przestępczości i demoralizacji nieletnich;

- poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;

- przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani oraz bezdomności;

- zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych;

- poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagrożeń, takich jak: klęski żywiołowe, katastrofy 

budowlane i drogowe, epidemie oraz akty terrorystyczne. 

a) Posiedzenie „Komisji” w dniu 27 marca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa – Centrum Zarządzania 

Kryzysowego. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Prokurator Rejonowy Pani Agata Słuszniak przedstawiła „Informację 

Prokuratury Rejonowej w Tychach o stanie przestępczości i jej zwalczaniu w roku 20008”  

Z przedłożonej informacji wynika, że rok 2008 był dla Prokuratury Rejonowej w Tychach okresem 

wytężonej pracy ale i też licznych sukcesów. 

W porównaniu do roku 2007 spadła ilość spraw jakie zostały zarejestrowane w tut. Prokuraturze 

Rejonowej: 

w roku 2007 – 6282 sprawy  

w roku 2008 – 5525 spraw  

Szczegółowa analiza przestępczości w Tychach znajduje się do wglądu w przedłożonej na piśmie w/w 

„Informacji”.  

W dalszej części posiedzenia Zastępca Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach pani Gabriela 

Niedziela przedstawiła „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu tyskiego grodzkiego w 2008 

roku”.  

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata poinformował 

uczestników posiedzenia o najważniejszych zadaniach systemu ratowniczo - gaśniczego realizowanych 

w 2008 roku na terenie miasta Tychy a także przedłożył „Program działania Komendy Miejskiej PSP 

w Tychach oraz zadania Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego na terenie miasta Tychy na rok 

2009”.  

Następnie Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił „ Informację nt. utrzymania 

porządku na terenie miasta za rok 2008”  

Kierownik Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tychach Pan Ryszard Antkowiak oraz Komendant Miejski 

Państwowej Straży Pożarnej w Tychach pan Kazimierz Utrata przedstawili informacje na temat koncepcji 

tworzenia Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Tychach. 

Na dzień dzisiejszy decyzją Wojewody Śląskiego w Teleinformatycznym Centrum Bezpieczeństwa – 

Centrum Zarządzania Kryzysowego przy Al. Niepodległości 230 przystąpiono do faktycznego utworzenia 

CPR, które obsługiwać będzie miasto Tychy oraz powiaty: mikołowski i bieruńsko – lędziński, a także 

miasto Mysłowice. Wojewoda Śląski przekazał na ten cel 180 tysięcy złotych Komendantowi Miejskiemu 

PSP w Tychach, którego uczynił odpowiedzialnym za powołanie i uruchomienie CPR w 2010 roku. 

Po wysłuchaniu przedstawionych informacji oraz po przeprowadzonej dyskusji ‘Komisja” w ramach 

zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami pozytywnie oceniła realizację zadań przez

w/w służby działające na terenie miasta Tychy w roku 2008. 

b) Posiedzenie „Komisji” w dniu 19 czerwca 2009 roku. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Paprocanach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 17 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

Zgodnie z porządkiem posiedzenia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Pan Czesław Oskierko 

poinformował o ustaleniach podjętych w sprawie zagrożenia pandemią grypy A/H1 N1 w mieście Tychy. 

Oceny sytuacji w tym zakresie dokonano 09 kwietnia 2009 roku w Centrum Zarządzania Kryzysowego na 

spotkaniu z udziałem Dyrektora i Ordynatora Oddziału Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego w Tychach, 

Dyrektora Szpitala Miejskiego w Tychach, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty oraz 

Komendanta Straży Miejskiej. W trakcie spotkania ustalono, że na obszarze miasta nie stwierdzono 

wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń z tego powodu. Na Oddziale Zakaźnym Szpitala Wojewódzkiego 

znajdują się 32 miejsca szpitalne. W sytuacjach nadzwyczajnych istnieje możliwość poszerzenia bazy 

szpitalnej o 10 do 15 łóżek. Ze względu na stosunkowo niewielką ilość miejsc szpitalnych postanowiono 

zaapelować do lekarzy rodzinnych NZOZ ażeby osoby z objawami grypy objąć w pierwszej kolejności 

opieką domową, natomiast na leczenie szpitalne kierować osoby z wyraźnymi objawami grypy A/H1N1, po

wcześniejszym ustaleniu na podstawie przeprowadzonego wywiadu okoliczności zakażenia. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawił pakiet zaleceń profilaktycznych mających na celu 

ograniczenie możliwości zakażenia, jakie należy stosować w szczególności w placówkach oświatowo –

wychowawczych, w instytucjach publicznych środkach komunikacji zbiorowej itp. Na zakończenie ustalono

zasady monitorowania sytuacji oraz wzajemnego współdziałania wszystkich jednostek organizacyjnych 

związanych z działalnością profilaktyczną oraz leczniczą w tym zakresie. 

W dalszej części posiedzenia „Komisji” Naczelnik Wydziału Komunikacji Pan Henryk Drozdek wraz 

z Dyrektorem Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Panem Wojciechem Łyko przedstawili „Raport 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie miasta Tychy w latach 2001-2008”. W „Raporcie” 

przedstawiono miejsca najmniej bezpieczne oraz zamierzenia mające na celu poprawę bezpieczeństwa 

pieszych w roku 2009. 

Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranica Pani Iwona Ciepał przedstawiła ofertę 

spędzenia wakacji w Tychach w ramach programu „ Lato w mieście – 2009”.  

Komendant Miejski Policji Pan Janusz Sojka dokonał oceny stanu bezpieczeństwa w rejonie Ośrodka 

Wypoczynkowego „Paprocany” w czasie wakacji.  

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku 

publicznego podczas wakacji w rejonie jeziora Paprocany oraz w otoczeniu innych otwartych akwenów 

wodnych znajdujących się na terenie miasta. 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Marcin Staniczek zaprezentował przygotowanie 

ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego „ Paprocany” do sezonu letniego.  

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący komisji pozytywnie ocenił przygotowanie jednostek 

organizacyjnych miasta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek oraz zabezpieczenie możliwości 

rekreacyjno - sportowych w mieście Tychy w sezonie letnim. 

c) Posiedzenie "Komisji" w dniu 20 października 2009 roku.

Posiedzenie odbyło się w siedzibie Komendy Miejskiej Policji w Tychach. 

W posiedzeniu uczestniczyło 18 osób. 

Posiedzenie prowadził Przewodniczący „Komisji” Prezydent Miasta.  

W pierwszej kolejności omówiono zagadnienia związane z przygotowaniem miasta do „Akcji Zima 2009-

2010”  

Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Pani Anna Warzecha przedstawiła 

i omówiła n/w zarządzenia Prezydenta Miasta: 

1. Zarządzenie Nr 0151/592/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

przygotowania i prowadzenia akcji zimowej na ulicach, placach i drogach oraz stosowania środków 

chemicznych na terenie miasta Tychy w okresie zimowym w latach 2009/2010. 

2. Zarządzenie Nr 0151/593/2009 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 15 października 2009r. w sprawie 

działania służb miejskich oraz innych właściwych podmiotów na terenie miasta Tychy w okresie zimowym 

w latach 2009/2010 . 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów Pan Wojciech Łyko przedstawił stan przygotowania podległej 

jednostki organizacyjnej do „Akcji Zima 2009/2010”, w tym planowanych do użycia sił i środków oraz 

sposobu ich wykorzystania. 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych Pani Teresa Janeczko omówiła stan przygotowań 

podległej instytucji do zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na administrowanym terenie 

w okresie wystąpienia zagrożeń zimowych. 

Komendant Straży Miejskiej Pan Ryszard Polcyn przedstawił zasady całodobowego monitorowania 

sytuacji oraz przyjmowania zgłoszeń a także przekazywania poleceń do określonych wykonawców, w tym 

do prezesów spółdzielni mieszkaniowych, dyrektorów placówek oświatowo – wychowawczych oraz 

administratorów wielkopowierzchniowych obiektów przemysłowych i handlowych, w tym również 

prywatnych właścicieli posesji. Działalność Straży Miejskiej w tym zakresie obejmie okres od 31 

października 2009 roku do 31 marca 2010 roku. 

Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony 

Pan Czesław Oskierko przedstawił plan użycia formacji obrony Cywilnej do prowadzenia „Akcji Zima 

2009/2010” w sytuacji wystąpienia nadzwyczajnych zagrożeń na obszarze miasta Tychy.  

W dalszej części posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Marianna Feith 

przedstawiła informację w zakresie stanu przygotowań oraz posiadanych możliwości niesienia pomocy 

osobom bezdomnym na terenie miasta Tychy w okresie nadchodzącej zimy. 

Kolejnym punktem posiedzenia było ocenienie efektywności udzielonej i przekazanej pomocy finansowej 

dla Komendy Miejskiej Policji w Tychach w latach 1999 -2009 na prace remontowe obiektu komendy, 

poprawę warunków pracy policjantów oraz wykorzystania otrzymanych środków przeznaczonych na 

poprawę bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zwiększenie ilości służb patrolowych w miejscach 

o zwiększonym zagrożeniu przestępczością. 

Naczelnik Wydziału Budżetu i Księgowości Pani Halina Nierychły przedstawiła ogólny bilans środków 

przekazanych przez miasto Tychy na Fundusz Wsparcia Policji. latach 1999 – 2009.  

W omawianym okresie czasu miasto Tychy przekazało Komendzie Miejskiej Policji w Tychach kwotę 

wynoszącą 2 967 131,65 złotych. 

Powyższe środki zostały przeznaczone na; 

1. Remont Komendy Miejskiej Policji w Tychach - 848 822,52 zł  

2. Rekompensata pieniężna za dodatkowe patrole - 265 000,00 zł  

3. Dofinansowanie do zakupu pojazdów - 753 000,00 zł  

4. Komputeryzacja i inne zakupy inwestycyjne - 218 772,85 zł  

5. Pozostała działalność bieżąca – 881 536,28 zł  

Komendant Miejski Policji w Tychach pan Janusz Sojka przedstawił sprawozdanie z wykorzystania 

środków otrzymanych z budżetu Miasta Tychy w latach 1999 – 2009 oraz podziękował w imieniu 

wszystkich policjantów zatrudnionych w tutejszej Komendzie za udzielenie wsparcia. 

W następnej kolejności członkowie „Komisji” mieli możliwość dokonania przeglądu Komendy, w tym 

stworzonych warunków socjalnych oraz wyposażenia stanowisk pracy policjantów i pracowników 

cywilnych. 

Członkowie „Komisji” pozytywnie ocenili sposób oraz celowość wykorzystania otrzymanego wsparcia 

finansowego oraz wyrazili nadzieje, iż poprawa warunków funkcjonowania KMP przełoży się na ogólnie 

rozumiana poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta Tychy. 

d) Posiedzenie „Komisji” w dniu 15 grudnia 2009 roku. 

Posiedzenie „Komisji” odbyło się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach. W posiedzeniu 

uczestniczyło 15 osób. 

Ze względu na ważny wyjazd służbowy Prezydenta Miasta Tychy za granicę posiedzenie prowadziła 

w zastępstwie Przewodniczącego Komisji – Z-ca Prezydenta Miasta Pani Daria Szczepańska.  

Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zwalczania 

bezrobocia. 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Pani Katarzyna Ptak przedstawiła w bardzo wnikliwy sposób 

„Problemy aktywizacji zawodowej bezrobotnych na lokalnym rynku pracy”. Szczegółowo zostały 

omówione działania podejmowane przez PUP w celu walki z bezrobociem. Szczegółowe sprawozdanie 

w tym zakresie stanowi załącznik do protokołu z posiedzenia „Komisji”. 

Stopa bezrobocia w miesiącu październiku 2009 roku w Tychach, kształtowała się na poziomie 4,8%, co 

w porównaniu do reszty kraju, gdzie stopa bezrobocia wynosi 11,1% oraz Unii Europejskiej gdzie stopa 

bezrobocia wynosi 9,3%, jest wynikiem pozytywnym i świadczy o tym, ze miasto Tychy dobrze sobie radzi 

z problemem bezrobocia w okresie powszechnie występującej dekoniunktury gospodarki w kraju i na 

świecie. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 

w Tychach Pan Grzegorz Gołdynia przedstawił aktualną sytuację związaną z pandemią grypy wywołanej 

wirusem A/H1N1 oraz stanem zachorowań na grypę sezonową. 

Ponadto poinformował zebranych, że sytuacja uległa na dzień dzisiejszy stabilizacji, chociaż liczba 

zachorowań jest duża. Na terenie poległym PSSE wdrożono procedury postępowania, które dają 

zadowalające rezultaty. Na bieżąco prowadzone są działania profilaktyczne i zapobiegawcze, szczególnie 

dotyczące osób „z kontaktu”. Ponadto omówił zalecany przez Ministerstwo Zdrowia sposób postępowania 

z nowymi przypadkami zachorowań, w którym rekomendowane jest leczenie domowe, poza ciężkimi 

przypadkami. 

Na zakończenie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych 

i Pionu Ochrony Pan Czesław Oskierko przekazał informację iż dnia 27 lutego 2010 roku upływa kadencja 

dotychczasowego składu „Komisji” 

W związku z taką sytuacją uznano, iż celowym jest odłożenie organizacji dalszej pracy „Komisji” do chwili

powołania nowego jej składu w związku z upływem kadencji’ 

e) Informacje uzupełniające. 

Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2009 roku, takie jak: protokóły z posiedzeń, 

listy obecności, raporty oraz złożone do protokółu notatki, a także sprawozdania rzeczowo-finansowe 

dotyczące realizacji przedsięwzięć przez określone jednostki organizacyjne miasta na rzecz poprawy 

bezpieczeństwa i porządku publicznego znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania Kryzysowego, 

Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionie Ochrony Urzędu Miasta Tychy w teczce spraw oznaczonych

numerem 5224. 

Prezydent Miasta Tychy 

mgr inż. Andrzej Dziuba 
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