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SPRAWOZDANIE NR SM.I.0717-4-1/11
PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY

z dnia 17 stycznia 2011 r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2010 rok. 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jt. Dz. U. 
2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) 

składam sprawozdanie 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy pracowała w 2010 r. w ramach zebrań 
plenarnych oraz roboczych złożonych z grup problemowych. Podejmowano szereg analiz, 
przedsięwzięć oraz opracowań zagadnień w zakresie działalności Komisji. 

W okresie od 6 stycznia 2010 r. do 31 stycznia 2010 r. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta 
Częstochowy prowadziła konsultacje ze służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi w zakresie przygotowania projektu kolejnego miejskiego programu zapobiegania 
przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego dla Miasta 
Częstochowy. 

W dniu 3 marca 2010 r. odbyło się plenarne spotkanie Komisji . Omówiono poniższe zagadnienia: 

- potencjał służb i straży w Częstochowie w zakresie prowadzenia akcji ratowniczych i skutków 
katastrof, 

- zwalczanie przestępczości drogowej, propagowanie trzeźwej jazdy, bezpieczeństwo na drogach ze 
szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego, 

- omówienie propozycji instytucji i organizacji do projektu programu zapobiegania przestępczości 
oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na następne lata. 

Kolejne spotkanie plenarne Komisji odbyło się w dniu 5 lipca 2010 r. Analizowano zagadnienia: 

- stan przygotowań inspekcji, służb i straży do zabezpieczenia sezonu pielgrzymkowego i głównych 
uroczystości sakralnych w Klasztorze o.o. Paulinów na Jasnej Górze, 

- omówienie przebiegu działań ratowniczych i pomocowych związanych z powodzią w maju 2010 r. 

Na plenarnym spotkaniu Komisji w dniu 8 października 2010 r. poddano analizie: 

- przebieg i zabezpieczenie sezonu pielgrzymkowego w 2010 r, 

- projekt instrukcji przeciwpowodziowej dla Miasta Częstochowy, 

- przyjęto projekt miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego dla Miasta Częstochowy na lata 2011-2014 (uchwalony uchwałą 
Nr 808/LXVII/2010 Rady Miasta Częstochowy z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia 
miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli 
i porządku publicznego na lata 2011-2014 pod nazwą „Bezpieczna Częstochowa”). 

 

Prezydent Miasta Częstochowy 

Krzysztof Matyjaszczyk


