
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE NR SM.I.0717-4-2/12 

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 16 stycznia 2012 r. 

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2011 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 2011 roku w ramach zebrań 

plenarnych i podejmowała szereg analiz, opracowań oraz przedsięwzięć w zakresie działalności Komisji.  

 

Pierwsze spotkanie plenarne Komisji odbyło się w dniu 21-03-2011r. Wręczono akty powołań nowym 

członkom Komisji oraz omówiono poniższe zagadnienia:  

a) najistotniejsze zagrożenia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta Częstochowy oraz 

trudności w przeciwdziałaniu tym zagrożeniom, przestępczości, patologiom społecznym.  

Drugie spotkanie plenarne Komisji odbyło się w dniu 29-06-2011r. Omówiono następujące tematy:  

a) stan przygotowań inspekcji, służb i straży do zabezpieczenia sezonu pielgrzymkowego i głównych 

uroczystości religijnych w klasztorze o.o. Paulinów na Jasnej Górze,  

b) przygotowanie struktur podległych Prezydentowi Miasta, organizacji pozarządowych do organizacji 

wakacji w mieście oraz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie wakacji.  

Trzecie spotkanie plenarne Komisji odbyło się w dniu 14-10-2011r. Poddano analizie:  

a) przebieg i poziom zabezpieczenia sezonu pielgrzymkowego oraz głównych uroczystości religijnych 

w Częstochowie,  

b) przebieg i zabezpieczenie akcji „Wakacje w mieście”,  

c) stan zagrożenia i uciążliwości powodowane na terenie Miasta przez gryzonie.  

Czwarte spotkanie plenarne Komisji odbyło się w dniu 14-12-2011r. Omówiono:  

a) stan przygotowań służb komunalnych do zapobiegania i usuwania skutków zimy,  

b) planowane działania i wdrożone procedury wobec osób bezdomnych w okresie zimowym,  

c) projekt budżetu Miasta Częstochowy w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,  
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d) stan uzgodnień, przebieg konsultacji społecznych związanych z potencjalnym uchyleniem zakazu 

sprzedaży i podawaniu napoi alkoholowych w strefie aktualnie objętej w/w zakazem.  

 

  

 

Prezydent Miasta 

Częstochowy  

 

 

Krzysztof Matyjaszczyk 
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