
 

 

SPRAWOZDANIE NR 1 

PREZYDENTA MIASTA CHORZÓW 

z dnia 20 stycznia 2020 r. 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  

Dz. U. z 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) przedkładam Radzie Miasta Chorzów sprawozdanie z działalności 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r. Niniejsze sprawozdanie podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Śląskiego. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku powołana Zarządzeniem Prezydenta Miasta Nr OR.165.2017  

z dnia 25.09.2017 r. z późniejszymi zmianami działała w roku 2019 w następującym składzie: 

Przewodniczący Komisji: 

Andrzej Kotala. 

Członkowie: 

Przedstawiciele Rady Miasta:  

Waldemar Kołodziej, 

Barbara Tabin. 

Przedstawiciele powołani w trybie art. 38a ust. 5 pkt 3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym:  

Marcin Michalik, 

Jacek Króliczek, 

Grażyna Kosińska - Jokel. 

Przedstawiciele Policji:  

Arkadiusz Bień, 

Piotr Sielecki. 

Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej:  

Katarzyna Małecka – Kowalczyk. 

Z głosem doradczym w posiedzeniach Komisji uczestniczyli: 

Paweł Nalepka – Komendant Miejskiej PSP. 

Izabela Jaron - Komendant Straży Miejskiej. 

Piotr Rancia - Wojskowy Komendant Uzupełnień. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 stycznia 2020 r.

Poz. 887



W posiedzeniach Komisji przy omawianiu problemów wymagających wiedzy specjalistycznej 

uczestniczyli nw. przedstawiciele właściwych inspekcji i służb: 

Przedstawiciel Wydziału Zdrowia Urzędu Miasta Chorzów, 

Dyrektor Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, 

Przedstawiciel Straży Miejskiej w Chorzowie. 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku pracowała zgodnie z przyjętym rocznym planem pracy odbywając 

trzy spotkania robocze. 

Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 26.03.2019 r.,  

na którym: 

przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, przyjęto 

Program „Bezpieczne Miasto Chorzów 2019”, zaopiniowano sprawozdania z działalności Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok, z realizacji programu „Bezpieczne Miasto Chorzów 2018”, 

z realizacji programu „Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa”, przyjęto Plan Pracy Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku na 2019 rok. 

Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 04.06.2019 r., na którym: 

przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, dokonano 

oceny zabezpieczenia imprez masowych, przeanalizowano zagrożenia występujące podczas 

organizowanych imprez, przedstawiono propozycję rozwiązań w tym zakresie, omówiono realizację 

procedur postępowania w przypadku konieczności stwierdzania i wystawiania kart zgonu, omówiono także 

działalność Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, przedstawiono zagrożenia pożarowe w gospodarce 

odpadami na przykładzie obiektów zlokalizowanych na terenie Miasta. 

Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku odbyło się w dniu 03.12.2019 r., na którym: 

przedstawiono ocenę zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta, dokonano 

oceny funkcjonowania i skuteczności Miejskiego Systemu Monitoringu Wizyjnego, przedstawiono 

założenia Programu Chorzowska Koalicja na Rzecz Bezpieczeństwa na 2020 r. dokonano podsumowania 

pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2019. 

rozpatrzono projekt Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2020. 

dokonano oceny projektu budżetu na rok 2020 w zakresie bezpieczeństwa publicznego. 

Przedmiotem analizy Komisji były ponadto zagadnienia m.in. dotyczące: 

kontroli składowisk odpadów w związku z incydentami pożarów składowisk śmieci odpadów, działań 

podejmowanych przez funkcjonariuszy KMP mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, analizy miejsc szczególnie zagrożonych wystąpieniem czynników kryminogennych, działań 

prewencyjnych podejmowanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz Komendy Miejskiej Policji 

w ramach kampanii społecznej „Seniorze nie daj się oszukać”. 

   

  

 
Prezydent Miasta Chorzów 

 

 

Andrzej Kotala 
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