
 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  

WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA GLIWICE 

I POWIATU GLIWICKIEGO W 2017 ROKU 

 

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Gliwice i Powiatu Gliwickiego działała na 

podstawie zapisów art. 38 a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz 

porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice a Starostą Gliwickim z dnia 11.12.2001 r. 

W 2017 r. komisja pracowała w składzie: 

1. Przewodniczący: 

- Prezydent Miasta Gliwice – Zygmunt Frankiewicz 

- Starosta Gliwicki – Waldemar Dombek 

2. Członkowie: 

- Radny Rady Miasta – Krzysztof Kleczka 

- Radny Rady Powiatu – Czesław Jakubek 

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta – Tomasz Wójcik 

- Osoba powołana przez Prezydenta Miasta – Janusz Bismor 

- Osoba powołana przez Starostę Gliwickiego - Jarosław Pawlik 

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – Mariusz Luszawski 

- Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji - Jacek Szolc 

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód – Paweł Sikora 

- Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód – Joanna Kosińska 

3. Członkowie z głosem doradczym: 

- Zastępca Komendanta Miejskiego PSP – Marian Matejczyk 

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gliwicach – Zbigniew Bożek 

- Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach – Anna Gillner 

- Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gliwicach - Szczepan Błachut 

Koszty działania komisji pokrywane były w równych częściach przez Miasto Gliwice i Powiat Gliwicki ze 

środków budżetowych zgodnie z zasadami określonymi w ww. Porozumieniu. Obsługę administracyjno-

biurową komisji prowadziło Centrum Ratownictwa Gliwice. 

W 2017 r. zorganizowano i przeprowadzono dwa posiedzenia komisji w dniach 9 maja oraz 13 listopada. 
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W trakcie posiedzeń i spotkań roboczych komisja realizowała zadania określone w ustawie o samorządzie 

powiatowym w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadania 

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, w tym między innymi: 

1) Omówiła problematykę oszustw internetowych i cyberprzestępczości. Przedstawiono komisji 

charakterystykę przestępstw komputerowych i zagrożeń związanych z Internetem, a także podstawy prawne 

normujące przedmiotowe kwestie. W wystąpieniu zwrócono uwagę na rosnące na terenie miasta i powiatu 

gliwickiego statystyki dotyczące oszustw internetowych, a także przedstawiono działania prewencyjne 

prowadzone przez Komendę Miejską Policji w Gliwicach w aspekcie przeciwdziałania 

cyberprzestępczości. 

2) Przyjęła okresowe sprawozdania z działalności Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Prokuratury Rejonowej 

Gliwice-Wschód, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii. 

3) Zaopiniowała Roczny Plan Działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach 

w zakresie bezpieczeństwa ppoż. w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta i powiatu 

w kontekście przeprowadzanych kontroli. 

4) Podsumowała przebieg akcji "Bezpieczne ferie 2017" oraz "Bezpieczne wakacje 2017". Przedstawiono 

komisji działania prewencyjne, których celem było podnoszenie wiedzy, a także zwiększenie 

bezpieczeństwa dzieci młodzieży w okresie wypoczynku. Omówiono zagadnienia dotyczące 

bezpieczeństwa na drogach w okresie wakacyjnym, tj. wzmożone kontrole polegające na badaniu stanu 

trzeźwości kierowców, stanu technicznego autokarów, a także sposób przewożenia dzieci w samochodach 

prywatnych. 

5) Zapoznała się ze skalą zjawiska oraz stanem przygotowań służb i organizacji w zakresie zabezpieczenia 

osób bezdomnych, samotnych oraz w wieku starczym w warunkach trudnej zimy. Przedstawiono komisji 

dane statystyczne zjawiska bezdomności w mieście i powiecie, przekazano wykaz placówek wsparcia dla 

bezdomnych oraz omówiono zakres i formy pomocy realizowanej w stosunku do osób samotnych, a także 

prowadzonej formie usług opiekuńczych oraz pomocy finansowej i materialnej dla potrzebujących. 

6) Oceniła przygotowania podjęte przez miasto i powiat gliwicki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

użytkowników dróg i ulic oraz właściwego utrzymania dróg i ulic w okresie zimowym. Przedstawiono 

komisji szczegółowy opis standardu prac oraz wykaz firm realizujących zimowe utrzymanie dróg na terenie 

miasta i powiatu. 

7) Omówiła sytuację sanitarno-epidemiologiczną na terenie miasta i powiatu gliwickiego. Przedstawiono 

komisji statystyki w zakresie zachorowań na grypę oraz wirusowe zapalenie wątroby typu A. Podkreślono 

rolę szczepień, a także rolę higieny w ochronie przed ewentualnym zachorowaniem. Omówiono także skalę 

zachorowań na boreliozę oraz działania podjęte w 2017 roku mające na celu zminimalizowanie liczby 

zachorowań. Oceniono pozytywnie akcję przeprowadzenia oprysków terenów zielonych w mieście. 

Przedstawiono statystykę, z której wynika spadek liczby zgłoszonych zachorowań na boreliozę po 

dokonaniu oprysków. Poruszono także kwestię dotyczącą zwalczania zjawiska handlu dopalaczami. 

  

Starosta Gliwicki  

 

 

Waldemar Dombek 

Prezydent Miasta Gliwice 

 

 

Zygmunt Frankiewicz 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 2 – Poz. 751


		2018-02-01T09:50:32+0000
	Polska
	KRZYSZTOF NOWAK; Śląski Urząd Wojewódzki
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




