
 

 

SPRAWOZDANIE NR ZK.551.5.2018.MC 

WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

I POWIATU BIELSKIEGO 

 

z dnia 5 grudnia 2018 r. 

 

z działalności za 2018 rok 

 

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Bielska-Białej oraz Powiatu Bielskiego, która 

rozpoczęła swoją działalność we wrześniu 2002 roku, realizuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie 

powiatowym z dnia 5 czerwca1998 r. (Dz. U. 2018, poz. 995). Kluczowymi tematami, które podejmowała 

Komisja na swoich posiedzeniach w 2018 roku były między innymi: przedstawienie budżetu miasta 

i Powiatu Bielskiego w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2018, analiza 

przedstawionej informacji rocznej o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 

Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego za rok poprzedni tj. 2017 przez Komendanta Miejskiego Policji 

i Komendanta Straży Miejskiej, przedstawienie informacji o działaniu monitoringu wizyjnego miasta i jego 

rozbudowie, realizacja ustawy o państwowym ratownictwie medycznym na terenie miasta i powiatu,  

bezpieczeństwo obywateli na imprezach masowych, ocena stanu zagrożenia na drogach na terenie miasta 

i gmin oraz podejmowane przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa, wpływ ponadnormatywnych 

służb policjantów na poprawę stanu bezpieczeństwa obywateli, informacja z działalności Eco patrolu Straży 

Miejskiej w Bielsku-Białej. 

Aktualnie w monitoringu wizyjnym miasta zainstalowanych jest 96 kamer, które obsługiwane są na 

czterech stanowiskach z 16 monitorami w siedzibie Straży Miejskiej. Za pośrednictwem monitoringu 

zbierany jest materiał dowodowy nie tylko dla Straży Miejskiej, ale również dla Policji, Prokuratury i Sądu. 

Rokrocznie za pośrednictwem kamer monitoringu wykrywanych jest kilka tysięcy zdarzeń oraz wykroczeń. 

W okresie od 1stycznia do 30 listopada 2018 r. operatorzy monitoringu wizyjnego miasta ujawnili ogółem 

6043 wykroczenia. Istotnym elementem wpływającym na efektywność systemu jest możliwość 

bezpośredniego kontaktu telefonicznego mieszkańców ze stanowiskiem monitoringu poprzez linię telefonu 

alarmowego 986. 

W Bielskim Pogotowiu Ratunkowym od 2013 r. działa Skonsolidowana Dyspozytornia Medyczna, która 

dysponuje 24 Zespołami Ratownictwa Medycznego obsługującymi obszar miasta Bielska-Białej, powiaty: 

bielski, cieszyński i żywiecki (ogółem ok. 700 tys. mieszkańców). Od 21 czerwca br. jako pierwsza 

jednostka w województwie śląskim, Bielskie Pogotowie Ratunkowe wdrożyło ogólnopolski System 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). Jest to system 

teleinformatyczny, który umożliwia przyjęcie zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach 

z numerów alarmowych, dysponowanie zespołów ratownictwa medycznego w całym kraju, rejestrowanie 

zdarzeń medycznych, lokalizację poszczególnych zdarzeń, miejsc pobytu ZRM i ich statusów na mapie, 

która stanowi zintegrowany z systemem moduł. 

Ważnym wydarzeniem w bieżącym roku było zabezpieczenie dwóch etapów 48 Tour De Pologne, który 

odbyły się w dniach 7 i 8 sierpnia 2018 r. Trasa przejazdu uczestników przebiegała głównymi ciągami 

komunikacyjnymi miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego. W związku z powyższym przygotowanie oraz 
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realizacja zabezpieczenia wymagała zaangażowania znacznych sił Policji z garnizonu bielskiego oraz 

innych jednostek. W zabezpieczenie zaangażowanych zostało łącznie 227 policjantów z garnizonu 

śląskiego. Było to wydarzenie wymagające współdziałania ze sobą wielu służb: Policji, Straży Pożarnej, 

Straży Miejskiej oraz wolontariuszy. 

Poziom bezpieczeństwa w czasie trwania imprez i uroczystości na terenie Bielska-Białej kształtuje się na 

wysokim poziomie. Wynika to przede wszystkim z odpowiedniego przygotowania zabezpieczeń tego typu 

imprez, a zwłaszcza dobrej współpracy Straży Miejskiej z Policją i innymi służbami oraz organizatorami 

imprez. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, tak również w 2018 r. doszło do wsparcia bielskiej Policji przez władze 

samorządowe Bielska-Białej, poprzez przekazanie środków finansowych w wysokości 270 tys. zł na 

sfinansowanie służb patrolowych ponadnormatywnych. W następstwie powyższego kierowano dodatkowe 

patrole w najbardziej zagrożone obszary miasta, ze szczególnym nasileniem  w dni ustawowo wolne od 

pracy i w święta w godzinach wieczorowo-nocnych. Efekty tych działań miały bezpośrednie przełożenie na 

obniżenie poziomu występujących zagrożeń, a tym samym na ogólny stan bezpieczeństwa na terenie miasta 

Bielska-Białej. 

Straż Miejska w Bielsku-Białej dysponuje na dzień 3.12.2018 r. czterema dwuosobowymi Eco-patrolami, 

które wchodzą w skład Referatu ds. Ochrony Środowiska i Profilaktyki Straży Miejskiej. Na podstawie 

otrzymanych upoważnień Prezydenta Miasta funkcjonariusze Eco-patrolu przeprowadzają czynności 

kontrolne z zakresu ochrony środowiska począwszy od gospodarki wodno-ściekowej, poprzez gospodarkę 

odpadami a skończywszy na przestrzeganiu przepisów tzw. „Uchwały antysmogowej". Od 1 listopada  

2018 r. strażnicy miejscy mogą wystawiać mandaty za łamanie przepisów prawa miejscowego. 

  

Starosta 

 

 

Andrzej Płonka 

Prezydent Miasta 

 

 

Jarosław Klimaszewski 
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