
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

DLA MIASTA BYTOMIA ZA ROK 2009

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku wykonywała swoje zadania ustawowe

w następującym składzie: 

Ponadto podczas obrad w pracach Komisji udział  brały osoby, których obecność na posiedzeniach

plenarnych  i   roboczych była  n i e z będ n a  z e  w z g lędów merytorycznych. Działalność Komisji

Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku skupiała  s ię  przede wszystkim na wykonywaniu zadań

wynikających z art. 38a pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym oraz na realizowaniu celów i kierunków

przyjętych w Powiatowym Programie Zapobiegania Przestępczości.  

W 2009 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 6 posiedzeń plenarnych oraz 2 spotkania

robocze. Podczas każdego posiedzenia aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa i realizacji zadań

wynikających z Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości przedstawiane były przez

poszczególne służby zgodnie ze swoimi kompetencjami, które były szczegółowo analizowane i oceniane

przez członków komisji.  

Porządek obrad plenarnych odbywał  się zgodnie z przyjętym harmonogramem posiedzeń Komisji na

2009 rok, na których to poruszano następujące kwestie: 

    - omówiono i przyjęto sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2008 roku, 

    - zaopiniowano projekt porozumienia w sprawie zasad i współpracy pomiędzy Komisją Bezpieczeństwa

i Porządku a Komendą Miejską Policji, Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei, 

    - zaopiniowano sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji za 2008 rok, 

    - zaopiniowano sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za 2008 rok, 

    - zaopiniowano sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej miasta za 2008 rok,

    - zaopiniowano sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta za 2008 rok, 

    - dokonano oceny przygotowań do zapewnienia bezpiecznych wakacji dla dzieci i młodzieży na terenie

Bytomia, a następnie dokonano oceny przebiegu akcji „Bezpieczne wakacje” w zakresie przeciwdziałania

demoralizacji i przestępczości nieletnich, uzależnieniem od alkoholu i narkotyków, przemocy w rodzinie

oraz zagrożeniom bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

    - omówiono kwestię przygotowań organizatorów do rozgrywek piłkarskich i innych imprez masowych, 

    - zaopiniowano projekt budżetu na 2010 rok w zakresie wykonywania zadań  na rzecz ochrony

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.  

W 2009 roku w czasie obrad członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oprócz tematów

zasadniczych omawiali również  inne ważne problemy związane z bezpieczeństwem i porządkiem

publicznym m.in.: 

    - przedyskutowano problem współdziałania kompetentnych służb po ujawnieniu rannych dzikich

zwierząt (transport, uśpienie) oraz omówiono sprawę pojawiania się n/n zwierzęcia w okolicach Dolomitów

Sportowej Doliny, 

    - omówiono projekt „Wspomagania Zarządzania Kryzysowego Zasobem Mapowym Miasta”,  który

przeznaczony będzie do wspomagania pracy PCZK szczególnie w sytuacjach kryzysowych

m.in. podczas klęsk żywiołowych oraz w stanach prowadzenia akcji ratowniczych, 

    - omówiono kwestie zagrożeń  wynikających  z  pozostawienia bez należytej ochrony obiektów

budowlanych na przykładzie nieczynnej Bazy Paliw Płynnych w Bytomiu przy ul. Pasteura, 

    - omówiono zasady i tryb nadzoru nad organizacją  ruchu drogowego podczas wykonywania robót

drogowych na terenie miasta, 

    - omówiono kwestię powstawania pożarów i zatruć tlenkiem węgla w okresie grzewczym, 

    - omówiono opracowaną procedurę związaną z eksmisją lokatorów niepełnosprawnych.  

 

Podczas 2 posiedzeń roboczych Komisji omówiono następujące zagadnienia: 

    - W dniu 22.05.2009 r. na spotkanie zaproszono gościnnie przedstawicieli firm i instytucji, które

organizują różnego rodzaju imprezy na terenie naszego miasta. 

Głównym tematem spotkania było omówienie spraw dot. bezpieczeństwa mieszkańców podczas

organizowanych przez różne podmioty imprez kulturalno-sportowych i ich prawidłowe zabezpieczanie. 

    - W dniu 01.10.2009 r. odbyło się  spotkanie robocze poświęcone współdziałaniu wszystkich służb

i straży na terenie Bytomia. 

Celem tego spotkania było wypracowanie wspólnego stanowiska w czasie wystąpienia sytuacji

kryzysowych.  

Podczas posiedzeń  Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2009 roku omawiano również  bieżące

problemy dot. bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta. Wszystkie omawiane kwestie

zawarto w sporządzonych protokołach z posiedzeń.  Podejmowane decyzje i wnioski były bezpośrednio

lub za pośrednictwem Pełnomocnika Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta niezwłocznie przekazywane

do realizacji przez właściwe jednostki organizacyjne.  

1. Piotr Koj - przewodniczący, Prezydent Bytomia

2. Tadeusz Ostrowski - sekretarz, Pełnomocnik Prezydenta ds. Bezpieczeństwa Miasta

3. Tomasz Olesiński - członek Komisji, Zastępca Komendanta Miejskiego Policji

4. Zbigniew Walasek - członek Komisji, Naczelnik Sekcji Prewencji KMP

5. Bożena Malik - członek Komisji, Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej 

i Przeciwdziałania Uzależnieniom

6. Artur Paczyna - członek Komisji, Komendant Straży Miejskiej

7. Adam Wilk - członek Komisji, Zastępca Komendanta KM PSP

8. Artur Ott - członek Komisji, Prokurator Rejonowy

9. Michał Niedopytalski - członek Komisji, Prezes Sądu Rejonowego

10. Mieczysław Kucharski        - członek Komisji, Radny Rady Miejskiej

11. Henryk Bonk - członek Komisji, Radny Rady Miejskiej

12. Andrzej Głogowski - członek Komisji, naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM

Prezydent Miasta 

Piotr Koj 
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