
 

 

SPRAWOZDANIE NR ZKB.5511.1.2018 

PREZYDENTA MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE 

z dnia 19 stycznia 2018 r. 

z prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie w 2017 r. 

 

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku powołuje się w celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa 

nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli. Do zadań komisji, zgodnie z art. 38a ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późniejszymi zmianami) należy: 

1. ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu, 

2. opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 

organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli, 

3. przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

4. opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych służb, inspekcji 

i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

5. opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, 

6. opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach - w zakresie 

bezpieczeństwa. 

Kadencja Komisji, zgodnie z art. 38a ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie powiatowym trwa 3 lata. 

Zarządzeniem Nr ORo.0050.95.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie 

składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie na lata 2017-2019 

powołano skład KBiP. 

Skład Komisji w roku 2017: 

Przewodniczący: p. Sława Umińska-Duraj - Prezydent Miasta Piekary Śląskie, 

Członkowie: 

p. Maciej Czempiel - Radny Rady Miasta Piekary Śląskie, 

p. Jerzy Krauza - Radny Rady Miasta Piekary Śląskie, 

p. Krzysztof Turzański - Zastępca Prezydenta Miasta Piekary Śląskie, 

p. Grzegorz Kisiel - Kierownik Ośrodka Zamiejscowego Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich            

Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich, 

p. Marek Nowakowski - Komendant Miejski Policji  w Piekarach Śląskich, 
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p. Robert Pałka - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich, 

p. Tomasz Skowronek - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, 

p. Henryk Łoboda - Komendant Straży Miejskiej, 

p. Przemysław Pieniężny - Komendant Miejski  Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich. 

Zarządzeniem Nr ORo.0050.417.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 czerwca 2017 r., 

powołano w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku p. Jarosława Szymanka - Komendanta Placówki 

Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej. Ze względu na odwołanie z pełnionej funkcji, Zarządzeniem  

Nr ORo.0050.803.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 30 października 2017 r., odwołano ze 

składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie p. Henryka Łobodę. W skład KBiP 

powołano p. Krzysztofa Piekarza - Komendanta Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich. 

Tematy Omawiane na spotkaniach w 2017 r.: 

I.   W dniu 3 kwietnia 2017 r. 

1. Przedstawiono harmonogram posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie 

w 2017 r., 

Tomasz Skowronek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie 

przedstawił harmonogram posiedzeń Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie 

w 2017 r. Harmonogram został jednogłośnie przyjęty przez członków KBiP. 

2. Omówiono problematykę niewłaściwego gospodarowania odpadami na terenach poprzemysłowych 

w Brzozowicach  Kamieniu i Brzezinach Śląskich, 

Stanisław Jarząbek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami UM 

poinformował, że Decyzją Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 29 z dnia 26.01.2017 r. nakazano spółce 

PPHU M. Sp. z o.o. usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub 

magazynowania, zdeponowanych na terenie działek przy ul. Roździeńskiego w Piekarach Śląskich. Spółka 

wniosła odwołanie od w/w decyzji, wobec czego akta sprawy przekazano do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego. Decyzją Prezydenta Miasta Piekary Śląskie nr 43 z dnia 14.02.2017 r. nakazano spółce  

E.-M. sp. z o.o. usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, 

zdeponowanych na terenie działki przy ul. Konarskiego w Piekarach Śląskich. Spółka nie podjęła przesyłki 

z decyzją w ustawowym terminie, jednak doręczenie decyzji uważa się za dokonane. Nie wniesiono 

odwołania od decyzji. Terminy wykonania decyzji: do dnia 31.12.2017 r. W związku z wydaną przez 

Marszałka Województwa Śląskiego decyzją z dnia 09.11.2016 r. zezwalającą na odzysk odpadów poza 

instalacjami i urządzeniami poprzez wypełnianie terenu niekorzystnie przekształconego, zlokalizowanego 

przy ul. Konarskiego w Piekarach Śląskich dla FHU E.-A. Krzysztof M., wystosowano pisma do Ministra 

Środowiska z prośbą o podjęcie działań zmierzających do stwierdzenia nieważności w/w decyzji lub 

wstrzymania z urzędu jej wykonania. Przekazano również akta dotyczące sprawy niewłaściwego 

gospodarowania odpadami na przedmiotowym terenie w latach 2013-2016. W związku ze zgłoszeniami 

dotyczącymi nielegalnej rozbiórki hałdy pohutniczej znajdującej się na terenie przy ul. Konarskiego 

w Piekarach Śląskich, przeprowadzone zostały oględziny przedmiotowego terenu. Stwierdzono,  

iż działająca na terenie firma T. sp. z o.o., bez zezwolenia przetwarza odpady żużla pohutniczego, który 

następnie sprzedaje. Ponadto, firma nie prowadzi ewidencji odpadów. Sprawę dotyczącą prowadzenia 

działalności związanej z gospodarką odpadami bez odpowiednich zezwoleń przekazano do Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich.  

WIOŚ w Katowicach poinformował o zaplanowanej w terminie do końca maja 2017 r. kontroli, natomiast 

KMP w Piekarach Śląskich zawiadomiła, iż przeprowadzone czynności wyjaśniające nie dostarczyły 

podstaw do skierowania wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, Wydział  

VI Karny Zamiejscowy z siedzibą w Piekarach Śląskich. 

Henryk Łoboda – Komendant Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich poinformował, że w okresie 

sprawozdawczym nie ujawniono uchybień w tym zakresie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą 

doraźną obserwację terenów poprzemysłowych i ściśle współpracują z Naczelnikiem Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami. Współpraca oparta jest na wymianie informacji oraz 

sporządzeniu stosownej dokumentacji celem podjęcia dalszych czynności wyjaśniających zgodnie 

z posiadanymi kompetencjami lub przekazaniu ich innym uprawnionym organom. 
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3. Przedstawiono informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Piekary 

Śląskie w roku 2016, 

Marek Nowakowski – Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich poinformował, że w 2016 r. 

policjanci KMP w Piekarach Śląskich w każdym miesiącu średnio: interweniowali 524 razy, legitymowali 

2885 osób, realizowali 588 służb patrolowych, ujawnili 1001 wykroczeń, zatrzymali 27 osób, 

przeprowadzili 5936 badań trzeźwości oraz doprowadzili do wytrzeźwienia 75 osób. Liczba wszczętych 

postępowań przygotowawczych: przestępczość ogółem – 1022, przestępczość kryminalna – 647, 

przestępstwa rozbójnicze – 9, kradzież cudzej rzeczy – 144, kradzież pojazdu – 9, bójka, pobicie – 12, 

uszczerbek na zdrowiu – 30, zniszczenie mienia – 91, kradzież z włamaniem – 71, przestępczość 

gospodarcza – 1177, przestępczość narkotykowa – 94. 

Struktura rodzajowa przestępczości: przestępstwa kryminalne 63,3 %, przestępstwa gospodarcze 19,4%, 

przestępstwa w ruchu drogowym 10,5%, pozostałe przestępstwa 6,8%. Wypadki drogowe – 35, kolizje 

drogowe – 569, ujawnieni nietrzeźwi kierujący – 179. Liczba ujawnionych wykroczeń ogółem – 12021. 

Liczba policjantów pełniących służbę patrolową – 7064. W ramach działalności profilaktycznej w roku 

2016 przeprowadzono: 30 spotkań na temat odpowiedzialności nieletnich, 30 spotkań dotyczących 

dopalaczy i narkotyków, 10 spotkań „Bezpieczna droga do szkoły”, 12 spotkań z seniorami, 13 spotkań 

„Bezpieczny Przedszkolak”, 14 spotkań na temat cyberprzemocy, 12 spotkań podczas trwania półkolonii, 

2 debaty i 10 spotkań na temat Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, cykl „Spotkań z ZUMBĄ”. 

Ponadto policjanci wzięli udział w 10 festynach i 8 terapiach zajęciowych. 

4. Przedstawienie sprawozdania z działalności Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich w 2016 roku, 

Henryk Łoboda – Komendant Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich poinformował, że funkcjonariusze 

Straży Miejskiej przeprowadzili w 2016 r.: 464 kontrole posesji pod kątem utrzymania czystości i porządku, 

ujawniono 26 wykroczeń, 22 sprawców zostało ukaranych mandatami karnymi na kwotę 2750 zł, 3 osoby 

zostały pouczone. Skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego. Podejmowali interwencje wobec 

osób spożywających alkohol w miejscach zabronionych - ujawniono 122 wykroczenia, nałożono 

118 mandatów karnych na kwotę 11800 zł, a jedna osoba została pouczona, skierowano 3 wnioski 

o ukaranie do Sądu Rejonowego. Przeprowadzili 1025 kontroli placówek handlowych pod kątem sprzedaży 

lub podawania napojów alkoholowych osobom nieletnim oraz przestrzegania postanowień ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - ujawniono 1 wykroczenie, sprawca został 

ukarany mandatem karnym na kwotę 150 zł. W czasie patroli zwracali uwagę na osoby zakłócające spokój 

publiczny, zanieczyszczające miejsca publiczne, używające słów nieprzyzwoitych, niszczących zieleń, oraz 

na właścicieli psów, którzy nie wywiązywali się z ciążących na nich obowiązków. 

Ujawniono 194 wykroczenia, 169 sprawców zostało ukaranych mandatami karnymi na kwotę 11200 zł, 

23 osoby zostały pouczone. Skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. Interweniowali 

w przypadkach popełniania wykroczeń przez kierowców, pieszych, rowerzystów, motorowerzystów - 

ujawniono 289 wykroczeń, udzielono 125 pouczeń, nałożono 162 mandaty karne na kwotę 16900 zł. 

Skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. Przeprowadzili kontrole pod kątem przestrzegania 

przepisów obowiązujących w handlu obwoźnym oraz ujawniania osób handlujących bez wymaganego 

zezwolenia. W trakcie ujawniono 7 wykroczeń. Sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi na kwotę 

1150 zł. Kontrolowali miejsca wymienione w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych m.in. przystanki autobusowe i place zabaw w związku z przepisami 

uchwały Rady Miasta w sprawie stref wolnych od dymu tytoniowego. W trakcie kontroli ujawniono 

8 wykroczeń. Sprawcy zostali ukarani mandatami karnymi na kwotę 310 zł. Skierowano 1 wniosek 

o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

Przeprowadzili 2160 kontroli klatek schodowych i 3 pustostanów pod kątem przebywania osób 

bezdomnych, nieletnich, a także osób niszczących mienie. W trakcie ujawniono 23 osoby bezdomne, które 

odmówiły udzielenia pomocy. W dwóch przypadkach wezwano do osób bezdomnych załogi OPD (w 

jednym przypadku po przeprowadzeniu badania osoba udała się w nieznanym kierunku, w drugim została 

zabrana do Szpitala Miejskiego). We współpracy z MOPR w Piekarach Śląskich 15 osób bezdomnych 

zostało odwiezionych do noclegowni w: Katowicach, Rudzie Śląskiej, Kluczach, Dąbrowie Górniczej, 

Gorenicach i do Domu Pomocy Społecznej w Piekarach Śląskich i w Bytomiu. 

Ogółem w roku 2016 funkcjonariusze Straży Miejskiej w przypadku osób bezdomnych interweniowali 

40 razy. 
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Kontrolowali obiekty MOSiR, ciągi handlowe, okolice barów piwnych i lokali gastronomicznych, 

przystanków autobusowych celem zapobieżenia ich dewastacjom oraz niedopuszczenia do popełniania 

przestępstw i wykroczeń. 

W miesiącach styczeń - sierpień jeden funkcjonariusz Straży Miejskiej wraz z pracownikami Wydziału 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta pełnił służbę w Ośrodku Dyspozycyjnym Prezydenta Miasta 

w Powiatowym Centrum Ratowniczym, którego zadaniem jest przyjmowanie zgłoszeń interwencyjnych 

kierowanych, do Straży Miejskiej, udzielanie informacji o zagrożeniach, awariach itp. oraz przekazywanie 

spraw do załatwienia kompetentnym podmiotom. 

W omawianym okresie położony został nacisk na kontrole miejsc zagrożonych oraz placówek 

handlowych w rejonie Os. Wieczorka pod kątem zakłócania spokoju, spożywania alkoholu 

i zanieczyszczania miejsc publicznych. Dodatkowo w tym rejonie prowadzone były kontrole klatek 

schodowych i ich okolic pod kątem przebywania tam osób bezdomnych - w celu ich ujawniania i podjęcia 

prób wskazania im środków pomocowych w ramach posiadanych kompetencji. 

W związku z składowaniem odpadów na terenach poprzemysłowych przy ul. Roździeńskiego Straż 

Miejska prowadziła stałe, bądź doraźne obserwacje w/w rejonu. Ściśle współpracowała z Wydziałem 

Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta oraz KMP w Piekarach Śląskich. 

Dzięki tym działaniom ograniczył się ruch pojazdów składujących odpady na w/w terenach. W ramach 

współpracy z Wydziałem Promocji UM Piekary Śląskie, MOSiR-em jak również KMP w Piekarach 

Śląskich kontynuowano akcję „Piekarski Bezpieczny Rower” polegającą na znakowaniu rowerów 

mieszkańców miasta i nie tylko. W roku 2016 oznakowano 255 rowerów. 

Na dzień 03.04.2017 r. miasto monitorowane było przez 19 kamer (w tym 5 stacjonarnych), które 

obsługiwane są całodobowo przez 5 osób zatrudnionych do tego celu w Wydziale Straży Miejskiej na 

etatach pomocy administracyjnej. W roku 2016 pracownicy monitoringu ujawnili ogółem 364 zdarzenia 

o których na bieżąco informowane były odpowiednie służby w celu podjęcia interwencji. Na polecenie 

dyżurnego KMP w Piekarach Śląskich w 353 przypadkach monitorowali wskazane miejsca lub osoby celem 

niedopuszczenia do popełniania przestępstw lub wykroczeń. 

W omawianym okresie funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 647 wykroczeń, udzielili 152 pouczeń, 

nałożyli 486 mandatów karnych na kwotę 44.260 zł. Podjęli 1667 interwencji, 7 osób nietrzeźwych 

odwieziono do Izby Wytrzeźwień w Bytomiu, a 7 do miejsca zamieszkania. Skierowali 9 wniosków 

o ukaranie do Sądu Rejonowego. 

5. Przedstawiono informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Piekary Śląskie w zakresie ochrony     

przeciwpożarowej za  rok 2016, 

Przemysław Pieniężny – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Piekarach Śląskich 

poinformował, że w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym funkcjonują: KM PSP, w której skład 

wchodzi jednostka ratowniczo – gaśnicza oraz jednostki ochotniczej straży pożarnej: OSP Brzeziny Śląskie 

i OSP Dąbrówka Wielka. Działalność interwencyjna jednostek KSRG w 2016 r.: ogółem zdarzeń – 923, 

pożary – 372, miejscowe zagrożenia – 493, alarmy fałszywe – 58. Przeprowadzono ogółem 56 kontroli 

związanych z przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych. Dotyczyły one następujących obiektów: 

użyteczności publicznej – 47 kontroli, produkcyjno-magazynowych, w tym stacje paliw i gazu płynnego, 

budynki produkcyjne, magazyny i hurtownie, instalacji technologicznych poza budynkami oraz placów 

składowych – 8 kontroli, obszarów leśnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych 

w Nadleśnictwie Świerklaniec – 1 kontrola. 

6. Przyjęto projekt "Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku  

Publicznego na lata 2017-2019", 

Tomasz Skowronek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Piekary Śląskie 

przedstawił projekt „Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku 

Publicznego na lata 2017-2019”. Poinformował, że ustawa o samorządzie powiatowym obliguje powiat do 

przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku 

Publicznego. Cykle programu są 3-letnie. Najnowszy obejmuje lata 2017 – 2019. Cele programu wpisują się 

w strategię rozwoju Miasta Piekary Śląskie 2020 i strategię rozwoju Województwa Śląskiego do roku 

2020 oraz Silesia do 2025 r. Celem programu jest poprawa bezpieczeństwa i ochrona obywateli. 

Realizowany jest w głównych punktach: wzrost bezpieczeństwa w miejscach publicznych, wzrost 
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bezpieczeństwa w miejscach zamieszkania, eliminowanie zagrożeń dla środowiska, zminimalizowanie 

kradzieży infrastruktury technicznej, kreowanie przez instytucje miejskie inicjatyw w zakresie 

bezpieczeństwa, aktywizacji społecznej. Organizacja i rozwiązania instytucjonalne oraz realizacja programu 

powierzona jest grupie liderów, którzy zajmują się poszczególnymi działami programu. Liderzy są 

zobowiązani do intensyfikacji działań w swoich zakresach i na ręce Pani Prezydent składają stosowne 

sprawozdania. Projekt „Programu…” został jednogłośnie przyjęty przez członków KBiP. 

II.   W dniu 13 czerwca 2017 r. 

1. Przedstawiono Zarządzenie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie w sprawie zmiany składu osobowego 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 

Sława Umińska-Duraj – Prezydent Miasta Piekary Śląskie poinformowała, że Zarządzeniem  

nr ORo.0050.417.2017 Prezydenta Miasta Piekary Śląskie z dnia 6 czerwca 2017 r. w skład Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Piekary Śląskie powołano p. Jarosława Szymanka – Komendanta 

Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej. 

2. Omówiono problematykę niewłaściwego gospodarowania odpadami na terenach poprzemysłowych   

w Brzozowicach Kamieniu i Brzezinach Śląskich, 

Stanisław Jarząbek – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami UM 

poinformował, że w związku z decyzją Marszałka Województwa Śląskiego z dnia 9 listopada 2016 r. 

zezwalającą na przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami poprzez wypełnianie terenu 

niekorzystnie przekształconego przy ul. Konarskiego w Piekarach Śląskich, wydaną dla FHU E.-A. 

Krzysztof M., skierowano do Ministra Środowiska wniosek z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie cofnięcia 

lub wstrzymania w/w decyzji Marszałka oraz pisma uzupełniające. W związku z powyższym, w dniu 

23 maja br. otrzymano odpowiedź z Ministerstwa Środowiska. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra, analiza 

formalno-prawna i merytoryczna decyzji Marszałka Województwa Śląskiego wskazuje, że „decyzja ta 

została wydana w sposób prawidłowy i zgodny z przepisami prawa materialnego”. Jednocześnie, polecono 

Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska przeprowadzenie pilnej kontroli działalności objętej 

przedmiotowym zezwoleniem. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska przekazał Wojewódzkiemu 

Inspektorowi informację o nieprawidłowym gospodarowaniu odpadami na działkach 965/20, 219/22 

i 217/23 przez pana Krzysztofa M. prowadzącego działalność FHU E.-A. Krzysztof M. poprzez 

przetwarzanie odpadów innych, niż ujęte w posiadanym zezwoleniu. W związku z przekazaniem sprawy 

przez WIOŚ do Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami UM Piekary Śląskie, na 

dzień 29.06.2017 r. zaplanowane zostały oględziny terenu. Na terenie leżącym na północ od  

ul. Roździeńskiego w Piekarach Śląskich postawiony został szlaban (na odcinku stanowiącym przedłużenie 

ul. Kotuchy), uniemożliwiający osobom nieupoważnionym wjazd na dalsze tereny. 

Henryk Łoboda – Komendant Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich poinformował, że w okresie 

sprawozdawczym nie ujawniono uchybień w tym zakresie. Funkcjonariusze Straży Miejskiej prowadzą 

doraźną obserwację terenów poprzemysłowych i ściśle współpracują z Naczelnikiem Wydziału Ochrony 

Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami. Współpraca oparta jest na wymianie informacji oraz 

sporządzeniu stosownej dokumentacji celem podjęcia dalszych czynności wyjaśniających zgodnie 

z posiadanymi kompetencjami lub przekazaniu ich innym uprawnionym organom. 

3. Zaprezentowano kierunki prac grup roboczych "Programu Przeciwdziałania Przestępczości oraz Ochrony 

Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2019" przez liderów zespołów, 

Michał Sojka – Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta poinformował, że Dyrektorzy przedszkoli 

oraz szkół wraz z pedagogami szkolnymi zatrudnionymi we wszystkich szkołach starają się 

w maksymalnym stopniu zapewnić bezpieczeństwo swoim uczniom. Pedagodzy szkolni stale koordynują 

zadania dotyczące szkolnego bezpieczeństwa i porządku. Do najistotniejszych kierunków działań grupy ds. 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży należą: systematyczne obserwowanie dzieci i uczniów oraz bieżące 

rozpatrywanie ich problemów edukacyjnych i wychowawczych, przeprowadzanie interwencji, rozmów 

indywidualnych z udziałem wychowawców, pedagogów, dyrektorów oraz funkcjonariuszy policji 

i kuratorów sądowych, realizowanie w szkołach programów profilaktycznych z zakresu uzależnień od 

środków odurzających, tytoniu i alkoholu, realizowanie programów profilaktycznych promujących zdrowy 

styl życia i dbanie o własne zdrowie, realizowanie działań edukacyjno-profilaktycznych dotyczących 

bezpiecznego korzystania z zasobów sieci Internet, realizowanie w szkołach programu „Bezpieczna szkoła – 

Bezpieczny uczeń”, w tym konkursów, zawodów sportowych i festynów promujących zasady zdrowego 
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współzawodnictwa oraz bezpieczeństwa podczas imprez masowych, racjonalne opracowanie 

harmonogramów dyżurów nauczycielskich podczas przerw oraz dyżurów pracowników obsługi przy 

wejściach do szkół, zgodnych ze specyfiką szkoły, a także kontrola tych dyżurów przez dyrektorów 

w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, kontrola obowiązku szkolnego, udział pedagogów 

w grupach roboczych i grupach interdyscyplinarnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie, udział 

pedagogów szkolnych w corocznych szkoleniach z zakresu „Niebieskiej Karty”, organizowanie zajęć 

pozalekcyjnych powiązanych z aktywizowaniem dzieci i młodzieży do rozwijania własnych pasji 

i zainteresowań, zapewnianie bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie letnich i zimowych 

półkolonii organizowanych na terenie piekarskich szkół, kierowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na konsultacje i badania do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, udzielanie pomocy 

w trudnych sytuacjach wychowawczych. 

Grażyna Klimas - Przewodnicząca Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w Piekarach Śląskich poinformowała w zastępstwie lidera, że podstawowe kierunki działań 

grupy to: zmniejszanie liczby oraz rodzajów aspołecznych zachowań, ze szczególnym uwzględnieniem 

środowiska dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności 

pomocy dla rodzin, w których problem ten występuje (zgodnie z „Lokalnym programem przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w Piekarach Śląskich na lata 2016-2020”), rozwijanie 

współpracy instytucji, służb i organizacji działających na terenie miasta w zakresie działań na rzecz 

poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. Poprzez tak sformułowane kierunki realizowane będą cele zarówno 

Programu Przeciwdziałania Przestępczości (…), jak i Lokalnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy. Realizowane cele szczegółowe to: zwiększanie bezpieczeństwa 

i porządku w miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania (eliminowanie występujących na terenie 

miasta zagrożeń przestępczością), wzrost bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, działania zmierzające do 

ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku publicznego, przeciwdziałanie rozwijaniu się 

patologii społecznych na terenie miasta, podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie oraz innych niepożądanych zjawisk, zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których 

występuje przemoc z uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny, zapewnienie bezpieczeństwa 

osobom pokrzywdzonym przemocą w rodzinie, zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, 

instytucji i organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie i pomocą w sytuacjach 

przemocy. 

Marek Nowakowski – Komendant Miejski Policji w Piekarach Śląskich poinformował, że do 

najistotniejszych kierunków działań Zespołu ds. bezpieczeństwa i porządku publicznego należy zaliczyć: 

zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w miejscach publicznych oraz w miejscu zamieszkania poprzez 

ujawnienie i eliminowanie występujących na terenie miasta zagrożeń przestępczością, wdrażanie programu 

„Dzielnicowy bliżej nas” poprzez prowadzenie spotkań, debat przez dzielnicowych oraz profilaktyków 

społecznych, inspirowanie mieszkańców do odbudowy więzi dobrosąsiedzkich oraz reagowania na zjawiska 

patologiczne, samoorganizacja społeczności lokalnej wobec problematyki bezpieczeństwa, budowania więzi 

sąsiedzkich i podnoszenia świadomości prawnej, podejmowanie skutecznych działań profilaktyczno-

prewencyjnych w celu przeciwdziałania rozwijaniu się patologii społecznych na terenie miasta, 

wzmacnianie działalności profilaktycznej w zakresie uświadamiania mieszkańców o sposobach i metodach 

zapobiegania przestępczości oraz unikania zagrożeń, dalsze prowadzenie w szkołach podstawowych, 

gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i innych placówkach wychowawczych profilaktyki z zakresu 

negatywnych skutków spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających i palenia papierosów, 

bezpieczeństwo w ruchu drogowym. 

Joachim Skowronek - Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego poinformował,  

że grupa robocza ds. bezpieczeństwa w ruchu drogowym poza opiniowaniem spraw w zakresie organizacji 

ruchu drogowego dokonuje analizy wniosków mieszkańców, radnych i własnych dotyczących poprawy 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym w świetle stale zwiększającego się natężenia ruchu kołowego i pieszego 

na wszystkich drogach będących w zarządzie Prezydenta Miasta Piekary Śląskie. 

Henryk Łoboda – Komendant Straży Miejskiej w Piekarach Śląskich poinformował, że do 

najistotniejszych kierunków działania zespołu ds. ochrony spokoju i porządku w miejscach publicznych 

w ramach poszczególnych celów zakładanych w Programie Przeciwdziałania Przestępczości (…) należy 

zaliczyć: efektywne gospodarowanie zasobami ludzkimi w celu zwiększenia liczby patroli w terenie oraz 

ich dyslokowanie z uwzględnieniem „Mapy Zagrożeń”, bezpieczeństwo i porządek w miejscach 

publicznych oraz miejscach zamieszkania, bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, działania zmierzające do 
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ograniczenia ilości przypadków naruszeń ładu i porządku, kontrola przestrzegania przepisów ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi, przeciwdziałanie rozwijaniu się patologii 

społecznych na terenie miasta, bezpieczeństwo w ruchu drogowym, poprawa bezpieczeństwa pożarowego. 

Komendant stwierdził, że szczegółowe zadania w ramach poszczególnych celów „Programu…” będą na 

bieżąco zlecane, ale również modyfikowane w ramach występujących potrzeb wynikających z aktualnych 

zagrożeń oraz zgłoszeń mieszkańców. 

Tomasz Skowronek – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego poinformował, że do zadań PZZK 

(grupy roboczej ds. zarządzania kryzysowego) należy w szczególności: ocena występujących 

i potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo publiczne i prognozowanie tych 

zagrożeń, przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie wniosków dotyczących wykonania, zmiany 

lub zaniechania działań ujętych w Planie Zarządzania Kryzysowego, przekazywanie do wiadomości 

publicznej informacji związanych z zagrożeniami, opiniowanie Planu Zarządzania Kryzysowego. 

Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego odbywa cykliczne spotkania poświęcone omówieniu 

zabezpieczenia i koordynacji podczas: pielgrzymek kobiet i mężczyzn do Matki Bożej Piekarskiej, 

organizacji bezpiecznego wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych i wakacji, wiosennych 

i jesiennych przeglądów stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzek Szarlejki i Brynicy, akcji 

„Znicz”, organizacji „Orszaku Trzech Króli” oraz, każdorazowo zbiera się w przypadku zaistnienia takiej 

konieczności. 

4. Przedstawiono informację o stanie bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie miasta Piekary Śląskie, 

Adam Drewniok – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Tarnowskich Górach stwierdził, że stan 

bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie miasta Piekary Śląskie był i jest dobry. Na początku roku 

zaistniało niebezpieczeństwo wystąpienia ptasiej grypy, które w chwili obecnej minęło. Zwykle 

niebezpieczeństwo występuje dwa razy w roku podczas migracji dzikich ptaków. Aktualnie w Polsce 

pojawiło się zagrożenie afrykańskim pomorem świń. Problem nie dotyczy jedynie dużych gospodarstw 

i hodowli, odnotowano przypadki wystąpienia choroby w małych gospodarstwach na wschodniej granicy 

kraju. W sezonie turystycznym realne zagrożenie występuje na lotnisku Katowice-Pyrzowice, przez które 

podróżuje wielu turystów z różnych krajów. Na terenie Piekar Śląskich, nie występują na dużą skalę 

hodowle drobiu oraz trzody chlewnej, jednak ryzyko wystąpienia chorób jest realne. W momencie 

stwierdzenia ogniska wyznacza się strefę zagrożoną oraz zapowietrzoną. Podczas wystąpienia choroby 

w sąsiednim mieście, większą uwagę zwraca się na transport zwierząt przy współpracy z odpowiednimi 

organami. 

5. Przedstawiono informację na temat przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

Grażyna Klimas – Przewodnicząca Zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w Piekarach Śląskich poinformowała, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie opiera się 

o ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz rozporządzenia do w/w ustawy. Każda gmina 

w Polsce powinna powołać Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Działania 

zespołu to m.in.: realizacja programów profilaktyki niedostosowania społecznego oraz profilaktyki 

uzależnień od alkoholu, środków odurzających, tytoniu – w szkołach oraz innych miejskich placówkach 

wsparcia dziennego, realizacja procedury „Niebieskie Karty” dotyczącej pomocy w sytuacji przemocy 

w rodzinie - pomoc rodzinom dotkniętym przemocą w ramach działań grup roboczych, prowadzenie grupy 

wsparcia dla osób doświadczających przemocy, realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla 

sprawców przemocy w ramach środków pozyskanych z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, poradnictwo specjalistyczne prowadzone w Punkcie Interwencji Kryzysowej MOPR (w tym 

poradnictwo prawne realizowane w PIK oraz w Ośrodku Kultury „Andaluzja”), pomoc dla osób 

zagrożonych ubóstwem, pomoc rodzinom w formie asysty rodzinnej, prowadzenie edukacji i informowanie 

społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa, porządku oraz przemocy w rodzinie. 

Robert Pałka – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Piekarach Śląskich zwrócił 

uwagę na dobrą współpracę pomiędzy KMP a MOPR. Dzięki szkoleniom funkcjonariusze mogą 

efektywniej wykonywać pracę związaną z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

III.     W dniu 7 listopada 2017 r.:  

1. Informacja na temat działalności Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej, 
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ppłk Jarosław Szymanek - Placówka Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej obejmuje swoim zasięgiem 

20 powiatów i miast na prawach powiatów. Śląski Oddział Straży Granicznej obejmuje swoim zasięgiem 

dwa województwa: śląskie i opolskie i ochrania granicę na długości 445 km.  Posiada 4 placówki w: Opolu, 

Katowicach – Pyrzowicach, Bielsku Białej i Rudzie Śląskiej. Komenda oddziału znajduje się w Rudzie 

Śląskiej. Zajmuje się zadaniami wewnątrz kraju. Pracują dwie grupy: wiodąca to grupa operacyjno - śledcza 

i grupa do spraw cudzoziemców. 

Dodatkowo wykonują zadania dotyczące: ruchu granicznego, wykrywania przestępstw i wykroczeń, 

wydawania decyzji powrotowych, zapobiegania nielegalnym pobytom oraz nielegalnemu zatrudnieniu, 

zwalczania nielegalnego przekroczenia granicy zewnętrznej, odmów pozwolenia na wjazd do kraju (głównie 

na lotnisku), prowadzeniem wywiadów środowiskowych, głownie  na zlecenie wojewody, wydawaniem kart 

pobytu, wydawaniem zaproszeń dla cudzoziemców. Najczęściej wydawane są karty pobytu dla 

cudzoziemców z Ukrainy, Uzbekistanu, Mołdawi, Pakistanu i Turcji. Na terenie miasta pracuje 

150 obcokrajowców. W Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowano 2197 oświadczeń o zamierzeniu 

powierzenia pracy obcokrajowcowi. 

2. Omówienie problematyki niewłaściwego gospodarowania odpadami  na terenach poprzemysłowych 

w Brzozowicach Kamieniu i Brzezinach Śląskich, 

Stanisław Jarząbek - W okresie od 13.06.2017 r. do 7.11.2017 r. podjęto następujące działania:  po 

otrzymaniu informacji o prowadzonym przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego postępowaniu 

w sprawie udzielenia  firmie Z.- E. Sp.zo.o zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

przetwarzania odpadów poza instalacjami i urządzeniami na terenie Piekar Śląskich przy 

ul. Roździeńskiego, miejscowy Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami przekazał 

pismem z dnia 19.10.2017 r. informację, iż na przedmiotowym terenie nie były dotychczas prowadzone 

żadne prace związane z gospodarką odpadami. Ponadto, planowana działalność jest zgodna z zamierzeniami 

gminy w zakresie rewitalizacji tego terenu. W dniu 2.11.2017 r. w obecności przedstawicieli Urzędu 

Marszałkowskiego, Urzędu Miasta oraz wnioskodawcy przeprowadzono oględziny terenu objętego 

wnioskiem.  W dniu 13.10.2017 r.  zawiadomiono firmę S. P. Sp. z o.o z siedzibą w Częstochowie 

o wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie usunięcia odpadów miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania lub magazynowania (dawniej tereny należące do M. Sp. z o.o). Ze względu na zmianę adresu 

siedziby, zawiadomienie nie zostało prawidłowo doręczone.  W wyniku prowadzonego postępowania 

administracyjnego, w dniu 04.10.2017 r. wydano decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania z terenu działek nr 1379/26 i 1377/22 przy ulicy 

Konarskiego w Piekarach Śląskich. Strona wniosła odwołanie od decyzji, które przekazano do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Postępowanie dotyczyło odpadów w postaci ok. 200 szt. 

mauzerów i ok. 72 beczek (oraz ok. 50 palet z beczkami i mauzerami znajdującymi się wewnątrz hali) 

wypełnionych nieznaną substancją. Ze względu na prawdopodobieństwo, iż mogą to być odpady 

niebezpieczne stanowiące zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, Wydział poinformował o tym Komendę 

Miejską Policji, Straż Miejską, Państwową Straż Pożarną oraz Prokuraturę. Pismem z dnia 17.10.2017 r. 

Ośrodek Zamiejscowy Prokuratury Rejonowej w Tarnowskich Górach z siedzibą w Piekarach Śląskich 

zawiadomił o wszczęciu postępowania w sprawie 

Krzysztof Piekarz – Straż Miejska stale współpracuje z Wydziałem Ochrony Środowiska, Rolnictwa 

i Gospodarki Odpadami. W ostatnim czasie podczas cieplejszych dni nasiliły się zgłoszenia dotyczące 

unoszącego się odoru na Osiedlu Awaryjnym przy ul Roździeńskiego. Stwierdzono, iż odór unosi się 

z wysypiska po stronie Bytomia. W czasie prac prowadzonych na wysypisku gdzie są odgarniane warstwy 

wydostają się gazy i wtedy wyczuwalny jest odór. 

Prezydent Miasta Sława Umińska – Duraj – zwróciła się z prośbą o sprawdzenie terenów za inwestycją 

A., gdyż zachodzą podejrzenia o nielegalnym składowaniu odpadów. 

6. Przedstawiono stan dróg w mieście. Rozwój i zagrożenia, 

Adam Maruszczyk - Stan dróg w mieście jest coraz lepszy, udało się utwardzić wiele dróg, a także 

wykonać wiele nakładek na nawierzchnie. Główne inwestycje to ulice: Brynicka, Maciejków, Różana, 

Józefska. Rozwój – bieżące utrzymanie stanu dróg, dodatkowe oznakowanie i oświetlenie dróg, utrzymanie 

dróg w czasie akcji zima. Największą inwestycją, do której miasto się przygotowuje, to budowa ścieżek 

rowerowych na terenie całego miasta. Zagrożenia – droga  911 i obwodnica miasta – drogi mają 
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ograniczoną przepustowość stąd często dochodzi do korkowania się drogi. Przyszłorocznym budżecie 

została zaplanowana przebudowa skrzyżowania ulic Podmiejskiej , Karola Miarki z DW 911 

7. Bezpieczeństwo w sieci (zagrożenia dla bezpieczeństwa w internecie), 

Marcin Franke - Bezpieczeństwo w sieci to problem bardzo złożony, któremu należy poświęcić więcej 

uwagi. Na przestrzeni lat pojawia się coraz więcej wirusów i oprogramowania szkodliwego.  Są dwa rodzaje 

takich programów: pierwsze to programy, które mają na celu okraść z pieniędzy lub sprawić, że środki 

finansowe zostają przesłane na błędne konto bankowe. Druga grupa to programy, które po zainfekowaniu 

komputera nie są widoczne dla użytkownika, a mają na celu dać dostęp do danych zawartych w komputerze. 

Aby bronić się przed atakami cyberprzestępców należy dbać o aktualizacje systemów, a także nie klikać 

w nieznane linki, które np. są przysyłane w wiadomościach na pocztę.  Zdarza się, że ataki hakerskie 

polegają na zaszyfrowaniu danych konkretnej firmy. Wówczas firmy zmuszone są zapłacić haracz za 

odblokowanie dostępu do serwerów firm.  Kolejnym niebezpieczeństwem w sieci to tzw. kradzież 

tożsamości, włamania do urządzeń mobilnych poprzez podstawienie dodatkowego urządzenia, które mają 

udawać np. routery, a w rzeczywistości wykradają dane z urządzeń, które zalogują się do sieci.  Bardzo 

ważne jest szkolenie pracowników, powinny one być organizowane, przynajmniej raz  w roku, aby 

pracownicy mieli świadomość jakie są zagrożenia płynące z sieci.  Skutki ataków: utrata zaufania, utrata 

partnerów biznesowych, dodatkowe koszty związane z bezpieczeństwem, utrata danych osobowych. 

Komendant Robert Klimek –  największym niebezpieczeństwem w sieci są zakupy w sieci. Najczęściej 

zgłoszenia dotyczą portalu OLX – jest to nieubezpieczona tablica  ogłoszeń. W roku obecnym zostało 

zgłoszonych 66 przestępstw. Najczęściej dotyczą one zakupów nowych telefonów komórkowych. Było 

również 6 zgłoszeń dotyczących przerwania zabezpieczeń i dostępu do konta. W Komendzie Wojewódzkiej 

Policji  w 2006 r został powołany wydział do walki z cyberprzestępczością . 

8. Funkcjonowanie opieki zdrowotnej w mieście, 

Zbigniew Żołnierczyk: W Szpitalu Miejskim została uruchomiona nocna i świąteczna opieka lekarska  

łącznie z opieką pediatryczną. Stale rośnie ilość obsługiwanych pacjentów z miast ościennych, którym 

nie udało się zapewnić opieki pediatrycznej. Szpital został włączony do sieci szpitali dzięki większej ilości 

wykonanych zabiegów. Dzięki wzrostowi ilości porodów w szpitalu mamy pewność, że porodówka nadal 

będzie istniała. Bardzo dobrze układa się współpraca z wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych. 

Jadwiga Musialik: W Piekarach Śląskich funkcjonują dwa szpitale: Samodzielny Publiczny Wojewódzki 

Szpital Chirurgii Urazowej w Piekarach Śląskich, specjalizujący się w leczeniu schorzeń i urazów narządów 

ruchu.  Piekarskie Centrum Medyczne Sp. z o.o prowadzące Szpital Miejski w Piekarach Śląskich p.w. św. 

Łukasza. Od 2008 roku wszystkie piekarskie przychodnie funkcjonują jako niepubliczne zakłady opieki 

zdrowotnej. Łącznie w Piekarach Śląskich działa 36 podmiotów leczniczych, w tym 14 udzielających 

świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W POZ piekarzanie złożyli (stan na dzień 

1.01.2017 r.) 50490 deklaracji (lekarz), 49862 (pielęgniarka) i 26203 (położna). Najwięcej deklaracji zostało 

złożonych w NZOZ „Przychodnia Julian”- 8649 jednak nie są to tylko piekarzanie ale także mieszkańcy 

miast ościennych, najmniej deklaracji zostało złożonych w NZOZ „Med. Orzeł”. Najwięcej pacjentów 

hospitalizowanych w naszym Szpitalu to chorzy z chorobami układu krążenia. Pani Prezydent, wychodząc 

naprzeciw potrzebom wprowadziła program zdrowotny dotyczący przeciwdziałaniu chorobom krążenia, 

w całości finansowany z budżetu miasta. Będzie kontynuacja tego programu, jednak oczekujemy na 

rozstrzygnięcie konkursu w Narodowym Funduszu Zdrowia, gdyż możemy tam pozyskać środki na 

realizację tego programu. 

  

 
Prezydent Miasta Piekary Śląskie 

 

 

Sława Umińska-Duraj 
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