
 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Bytomia za rok 2017 

 

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 

Prezydent Bytomia powołał Komisję Bezpieczeństwa i Porządku zarządzeniem nr 284 z dnia 11 czerwca 

2014 r. z późn. zm. 

Na dzień 31 grudnia 2017 r. komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała w następującym składzie: 

- przewodniczący - Prezydent Bytomia, Damian Bartyla 

- sekretarz komisji - Kierownik Biura Bezpieczeństwa Miasta, Tadeusz Ostrowski 

- członek komisji - radny Rady Miejskiej, Marek Wilk 

- członek komisji - radny Rady Miejskiej, Tomasz Kupijaj 

- członek komisji - pierwszy zastępca komendanta miejskiego Policji w Bytomiu, Dariusz Dziurka 

- członek komisji - naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji, Grzegorz Dolatowski 

- członek komisji - zastępca komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej, Adam Wilk a od 

1 października 2017 r. komendant miejski Państwowej Straży Pożarnej, Mirosław Synowiec 

- członek komisji - komendant Straży Miejskiej, Zbigniew Walasek 

- członek komisji - Prokurator Rejonowy, Dorota Nowak. 

Do udziału w pracach komisji powołano również: 

- dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Rafała Szpaka 

- dyrektora Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Aleksandrę Bubniak 

- przewodniczącą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Bożenę Malik 

- przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Martę Szmelcer 

- Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Elżbietę Kwiecińską 

- kuratora I zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej ds. Karnych w Sadzie Rejonowym w Bytomiu, Iwonę 

Błasiak. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w w/wym składzie zakończyła pracę z dniem 31 grudnia 2017 r. 

z uwagi na zakończenie trzyletniej kadencji. 

W 2017 roku odbyło się 5 posiedzeń plenarnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, podczas których 

omawiane były tematy i zagadnienia ujęte w zaakceptowanym przez wszystkich członków komisji 

harmonogramie posiedzeń na 2017 r. 
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Podczas każdego posiedzenia Komisji przedstawiciele poszczególnych służb, inspekcji i straży 

przekazywali aktualne informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz występujących 

zagrożeniach na terenie miasta. 

Na kolejnych posiedzeniach Komisja Bezpieczeństwa i Porządku realizowała swoje ustawowe  zadania 

wynikające z art. 38a pkt 2a ustawy o samorządzie powiatowym, a w szczególności: 

- przyjęła sprawozdanie z działalności za 2016 r. 

- przyjęła harmonogram posiedzeń komisji w 2017 r. 

- dokonała oceny realizacji zadań wynikających z Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 

Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2017 za rok 2016 

- zaopiniowała złożone za 2016 sprawozdania: 

a) Komendy Miejskiej Policji w Bytomiu 

b) Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 

c) Straży Miejskiej w Bytomiu 

- przyjęła sprawozdanie z działalności w 2016 r. Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej 

- przyjęła informację z działalności za 2016 r od Prokuratury Rejonowej w Bytomiu 

- zaopiniowała projekt budżetu miasta Bytomia na rok 2018 w zakresie realizacji zadań dot. porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej. 

W czasie odbywania się posiedzeń plenarnych Komisji Bezpieczeństwa i Porządku omawiane były 

ponadto następujące kwestie: 

- omawiano stan przygotowań do akcji Bezpieczne Ferie 2017 oraz zapewnienia dzieciom i młodzieży 

bezpiecznych wakacji 

- omawiano program "Dzielnicowy bliżej nas" zainicjowany przez Komendę Miejską Policji w Bytomiu 

oraz kwestię związaną ze współpracą dzielnicowych z podmiotami zewnętrznymi w kontekście 

realizowanego programu 

- dokonano oceny systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz współpracy służb miejskich w tym 

zakresie 

- dokonano analizy i oceny wpływu infrastruktury drogowej na Niechronionych Uczestników Ruchu 

Drogowego 

W wyniku omawianych problemów i prowadzonej dyskusji na kolejnych posiedzeniach Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku wypracowano następujące wnioski i ustalenia: 

- zgłoszono wniosek o ewentualny zakup agregatu rozruchowego dla Straży Miejskiej 

- zgłoszono wniosek o wyznaczenie przejścia dla pieszych na ul. Gombrowicza skrzyżowanie  

z ul. Kościuszki 

- zgłoszono potrzebę rozwiązania problemu stwierdzenia zgonu osób -  brak możliwości wskazania lekarza, 

który  byłby zobowiązany do wypisania karty zgonu - wniosek o powołanie koronera 

- zgłoszono potrzebę rozwiązania problemu kontroli palenisk u osób fizycznych i składowania odpadów 

przez różnych przedsiębiorców na terenie miasta 

- zgłoszono wniosek o wsparcie finansowe dla Policji celem uruchomienia tzw „Patrolu słonecznego” 

w okresie wakacyjnym 

- zgłoszono potrzebę w trybie pilnym rozwiązania problemu pojawiających się dzików w centralnych 

dzielnicach miasta 

- zgłoszono wniosek o podjęcie działań w celu stworzenia aktualnego kalendarza imprez organizowanych 

na terenie miasta 

Ponadto na kolejnych posiedzeniach Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2017 r. poruszone były 

bieżące problemy związane ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgłaszane wnioski 
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i ustalenia były przez Prezydenta Miasta lub za pośrednictwem Kierownika Biura Bezpieczeństwa 

Miasta niezwłocznie przekazywane do realizacji właściwym służbom i inspekcjom oraz podległym 

komórkom i jednostkom organizacyjnym. 

  

 
Prezydent 

 

 

Damian Bartyla 
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