
 

 

SPRAWOZDANIE NR SM-OOP.001.1.1.2017 

PREZYDENTA MIASTA CZĘSTOCHOWY 

z dnia 19 stycznia 2017 r. 

w sprawie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy za 2016 rok 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. 2016 r. 

poz. 814 z późn. zm.) 

Składam sprawozdanie 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy działa w obecnej kadencji od 28 kwietnia 

2015 r. do 28 kwietnia 2018 roku. 

W 2016 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Częstochowy pracowała w ramach spotkania 

plenarnego pierwszy raz w dniu 23 marca. 

Spotkanie było poświęcone: 

a) przygotowaniu inspekcji, służb i straży do Światowych Dni Młodzieży, 

b) przygotowaniu inspekcji, służb i straży do Mistrzostw Europy w piłce nożnej „Euro 2016” 

z uwzględnieniem strefy kibica i imprez publicznych w Częstochowie. 

Drugie spotkanie plenarne Komisji odbyło się w dniu 14 czerwca 2016 r. Zrealizowano poniższy porządek 

obrad: 

a) przygotowanie do zabezpieczenia strefy kibica w Częstochowie w związku z Mistrzostwami Europy w piłce 

nożnej’ „Euro 2016” 

b) przygotowanie inspekcji, służb i straży do zabezpieczenia wizyty w Częstochowie papieża Franciszka – Ojca 

Świętego, 

c) przyjęcie projektu programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli „Bezpieczna Częstochowa 2016 – 2020”, 

d) omówienie oferty miasta Częstochowy, organizacji pozarządowych skierowanych do dzieci i młodzieży 

w okresie wakacyjnym. 

Trzecie spotkanie plenarne Komisji odbyło się w dniu 28 października 2016 r. Zrealizowano poniższy 

porządek obrad: 

a) podsumowanie przebiegu wizyty w Częstochowie papieża Franciszka – Ojca Świętego, Światowych Dni 

Młodzieży oraz sezonu pielgrzymkowego i głównych uroczystości religijnych na Jasnej Górze, 

b) przygotowaniu inspekcji, służb i straży do sezonu zimowego w aspektach komunikacyjnym, społecznym 

i socjalnym, 
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c) przygotowaniu inspekcji, służb i straży do akcji „Znicz” w Częstochowie. 

Komisja podejmowała ponadto liczne tematy na spotkaniach grup roboczych: 

a) zabezpieczenie imprez i uroczystości masowych, kulturalnych i sportowych, 

b) zagadnienia zagrożeń terrorystycznych, 

c) przygotowanie projektu programu „Bezpieczna Częstochowa 2016 – 2020”, 

d) inne. 

  

 
z up. Prezydenta Miasta Częstochowy 

Zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy 

 

 

Ryszard Stefaniak 
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