
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1 

PREZYDENTA MIASTA ZABRZE 

z dnia 16 stycznia 2020 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku  Miasta Zabrze za rok 2019 

I.  Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w obecnym składzie osobowym została utworzona Zarządzeniem   
nr 217/ZKOL/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 17 marca 2017 r.  Jej  członkami  są  przedstawiciele  

różnych instytucji  naszego  miasta  tj. Komendy Miejskiej  Policji, Rady Miasta Zabrze, samorządu i jednostek 

samorządowych, które bezpośrednio zajmują się problematyką zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. W pracach Komisji biorą ponadto udział jako eksperci, 

przedstawiciele powiatowych służb, inspekcji i straży oraz Prokuratury Rejonowej. 

II.   Zgodnie z art. 38a ust.1 ustawy o  samorządzie  powiatowym  Komisję  powołano w celu realizacji zadań 

Prezydenta Miasta Zabrze w zakresie zwierzchnictwa nad służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań 
określonych w ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli Do zadań Komisji 

należą: 

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta, 

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

organizacyjnych wykonujących na terenie miasta 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 służb, inspekcji i straży oraz 

jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli, 

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu – w zakresie, o którym mowa w pkt 1, 

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych                   
z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4, 

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień dotyczących 

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

III.   Na podstawie ustalonego harmonogramu prac Komisji w 2019 roku  odbyły się cztery posiedzenia, na 

których omawiane były sprawy  związane z realizacją zadań  i działań  na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

mieszkańców i porządku publicznego na terenie Zabrza. 
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1. Posiedzenie w dniu 21.03 2019 r. Posiedzenie Komisji odbyło się w Wydziale Zarządzania 

Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Przebieg posiedzenia odbył się zgodnie 

z przyjętym na początku porządkiem. Posiedzenie prowadził Naczelnik Wydziału Artur Nowakowski. W czasie 
spotkania przedstawiono  i omówiono sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Zapobiegania 

Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli  i Porządku Publicznego na lata 2017-2019  za rok 

2018.  Sprawozdanie zostało przyjęte i zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zabrze do dnia 31 marca 2019 r. 
zostało przedłożone Radzie Miasta.  

2. Posiedzenie w dniu 04.07.2019 r. Posiedzenie odbyło się w siedzibie wydziału ZKOL. Głównym 

tematem posiedzenia było przygotowanie organizacji  etapu wyścigu kolarskiego Tour de Pologne oraz 

przygotowanie planu zabezpieczenia zabrzańskiego odcinka etapu w zakresie zabezpieczenia technicznego tras 
wyścigu, zabezpieczenia medycznego, oznakowania i zabezpieczenia miejsc niebezpiecznych oraz 

 informowania o ograniczeniach w ruchu. W spotkaniu uczestniczyli również Główny Inżynier Miasta, 

przedstawiciele zabrzańskiej grupy ratowniczej Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Wojewódzkiego 
Pogotowia Ratunkowego.  Ustalono także dokładny plan działania poszczególnych służb porządkowych oraz 

ustalono dokładne siły i środki przewidziane do zabezpieczenia wyścigu. W zapewnieniu zabezpieczenia 

medycznego i przeciwpożarowego wyznaczono na terenie miasta Zabrze również miejsca przeznaczone na 
lądowiska dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.  Na spotkaniu omawiane były również sprawy związane 

z rozpoczynającym się  okresem wakacji,  w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży spędzających 

wakacje w mieście, bezpieczeństwa w obrębie kąpielisk oraz akwenów wodnych na terenie miasta oraz imprez 

kulturalnych odbywających się w okresie letniego wypoczynku. 

3. Posiedzenie w dniu 26.09.2019 r. Komisja jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu  

miasta  Zabrze na roku 2020 w zakresie przedsięwzięć porządku publicznego i bezpieczeństwa  obywateli.   

Prowadzący spotkanie Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności przedstawił 
szczegółowe informacje o wysokości środków finansowych ujętych w budżecie miasta na rok 2020, 

przeznaczonych na bezpieczeństwo publiczne w zakresie zadań własnych tj. działalność Ochotniczych Straży 

Pożarnych i Straży Miejskiej oraz środków przeznaczonych na potrzeby Komendy Miejskiej Policji.  

4. Posiedzenie w dniu  12.12.2019 r.  W ramach posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Miasta 
Zabrze odbyło się spotkanie, którego głównym tematem było przygotowanie projektu Powiatowego Programu  

Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Zabrzu na 

lata 2020 - 2023 oraz omówienie przygotowania jednostek miejskich do okresu zimowego 2019/2023. 
W czasie spotkania został przedłożony projekt Powiatowy Program Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony 

Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego w Zabrzu na lata 2020-2023. Projekt zakłada że tak jak 

w latach poprzednich  głównym celem  Programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Zabrza. 
Jednym ze sposobów osiągnięcia celu głównego jest eliminowanie lub ograniczenie negatywnych zjawisk  

i tendencji w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz przeciwdziałanie patologiom  

i niedostosowaniu społecznemu. Priorytety działania programu zostały określone na podstawie bieżących 

potrzeb i problemów. Każdy z obszarów działania został sprecyzowany poprzez wyznaczenie kierunków 
działania,  a przedsięwzięcia  i programy realizowane w tych obszarach będą koordynowane poprzez wskazany 

podmiot odpowiedzialny. Zadaniem koordynatorów poszczególnych kierunków jest wykonanie zadań oraz 

pozyskanie do współpracy i współdziałania przedstawicieli innych podmiotów (komórek organizacyjnych 
Urzędu Miasta, jednostek organizacyjnych miasta, instytucji i organizacji pozarządowych oraz służb 

porządkowych i ratowniczych i in.). Podmioty odpowiedzialne działają na podstawie opracowanych przez 

siebie szczegółowych planów działania, wpisujących się w założenia programu. Projekt został przyjęty 
jednogłośnie. W związku  z tym  projekt Programu postanowiono przedłożyć Radzie Miasta Zabrze wraz 

projektem uchwały w sprawie jego przyjęcia. W dalszej części spotkania omówiono sprawy związane 

z przeglądem i weryfikacją istniejących procedur i planów w zakresie reagowania związanych z nadchodzącym 

okresem zimowym. W czasie spotkania omówione zostały najważniejsze problemy dotyczące utrzymania 
przejezdności dróg i ulic, odśnieżania ciągów komunikacyjnych dla pieszych, usuwania zaległego na dachach 

budynków śniegu i lodu, pomocy bezdomnym w tym działań związanych z zapewnienie miejsc  noclegowych 

oraz monitorowaniem przez służby miejskie potencjalnych miejsc noclegu w celu nie dopuszczenia 
przypadkom zgonów z wyziębienia a także zagrożeń związanych z zatruciami tlenkiem węgla oraz  

kontroli palenisk. Przedstawiciele poszczególnych jednostek przedstawili zakres stojących  

przed nimi zadań oraz stan ich przygotowań. Wzorem  lat ubiegłych na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
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w Zabrzu, Państwowej Straży Pożarnej w Zabrzu oraz Straży Miejskiej w Zabrzu zamieszczone zostaną 

komunikaty dotyczące zagrożenia czadem i zasad postępowania w sytuacji takiego zagrożenia oraz informacje 

na temat obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu i lodu. W czasie spotkania Komisja ustaliła 
harmonogram spotkań na rok 2020. Spotkania bieżące będą odbywać się w każdy przedostatni czwartek 

kwartału. Wszystkie problemy nadzwyczajne wymagające natychmiastowego rozpatrzenia spowodują 

dodatkowe spotkanie komisji w celu ich rozwiązania. 

IV.   Wszystkie dokumenty związane z działalnością "Komisji" w 2019 roku, takie jak: protokoły z posiedzeń, 

listy obecności, raporty  znajdują się do wglądu w Wydziale  Zarządzenia Kryzysowego i Ochrony Ludności  

Urzędu Miejskiego w Zabrzu. 

  
 

Prezydent Miasta 

 
 

Małgorzata Mańka-Szulik 
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