
 

 

SPRAWOZDANIE 

PREZYDENTA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 

z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2019 rok 

1. Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku w Rudzie Śląskiej została powołana na podstawie ustawy 

z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) 

Zarządzeniem nr SP.0050.2.38.2017 Prezydenta Miasta Ruda Śląska z dnia 3 lutego 2017 r. na trzyletnią 

kadencję. 

2. W skład Komisji w okresie sprawozdawczym wchodzili: 

1) Grażyna Dziedzic Prezydent Miasta Ruda Śląska, jako jej Przewodnicząca; 

2) Krzysztof Rodzoch radny delegowany przez Radę Miasta; 

3) Dorota Tobiszowska radna delegowana przez Radę Miasta do dnia 13.10.2019 r., a następnie Pan Krzysztof 

Piechaczek; 

4) Roman Dymek Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego; 

5) Krystian Morys Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

6) Andrzej Małysiak Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej; 

7) Jarosław Jędralski delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji; 

8) Dawid Gil delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji; 

9) Paweł Tomaka Prokurator Rejonowy wskazany przez Prokuratora Okręgowego w Gliwicach, 

oraz powołani do udziału w pracach komisji z głosem doradczym inni funkcjonariusze i pracownicy 

wykonujący zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta: 

10) Marek Partuś Komendant Straży Miejskiej; 

11) Michał Guzy Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego; 

12) Roman Kucharski Główny Specjalista w Wydziale Zarządzania Kryzysowego; 

13) Czesław Konieczny Komendant Placówki Straży Granicznej w Rudzie Śląskiej; 

14) Teresa Golda Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rudzie Śląskiej; 

15) Anna Rojowska Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Rudzie Śląskiej. 

3. Komisja została utworzona w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Ruda Śląska w zakresie 

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

w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

4. W 2019 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji, w trakcie których zostały omówione następujące 

tematy: 
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1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli w mieście w kontekście realizowanych 

zadań i osiągniętych wyników przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Rudzie Śląskiej w 2018 

roku. 

2) opiniowanie pracy Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Straży Miejskiej w zakresie porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli – sprawozdania z działalności za rok 2018. 

3) stan bezpieczeństwa niechronionych użytkowników dróg na terenie miasta Ruda Śląska w 2018 roku. 

4) urządzenia grzewcze, prawidłowa eksploatacja poddawanie okresowym przeglądom oraz czynnościom 

konserwacyjnym – zagrożenia związane z emisją tlenku węgla. 

5) analiza stanu ochrony przeciwpożarowej w obiektach użyteczności publicznej: 

a) szkoły (ZL III), 

b) żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne (ZL II) na wybranych przykładach. 

6) zagrożenia migracyjne z uwzględnieniem sytuacji na terenie Rudy Śląskiej. 

7) funkcjonowanie Straży Miejskiej w kontekście ewolucji na rynku pracy. 

8) „Starość nie musi być samotna i smutna” – funkcjonowanie Dziennego Domu Senior – WIGOR w Rudzie 

Śląskiej. 

9) zabezpieczenie osób przewlekle somatycznie chorych wymagających całodobowej opieki i pielęgnacji 

w domach pomocy społecznej, na przykładzie DPS Senior w Rudzie Śląskiej. 

10) ocena stanu sanitarnego miasta Ruda Śląska za rok 2018. 

11) narażenie na czynniki rakotwórcze w środowisku pracy na terenie miasta Ruda Śląska. 

12) problematyka przestępstwa oszustwa dokonanego za pośrednictwem sieci teleinformatycznej na szkodę 

mieszkańców Rudy Śląskiej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykrycia sprawcy czynu 

i pociągnięcia go do odpowiedzialności karnej. 

13) sprawozdanie z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Porządku Publicznego 

i Bezpieczeństwa Obywateli Miasta Ruda Śląska za rok 2018. 

14) opiniowanie projektu budżetu miasta w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

5. Ponadto po raz kolejny na wniosek komisji Prezydent Miasta wystąpił z wnioskiem do Delegatury 

Śląskiego Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach celem zainstalowania na Drogowej 

Trasie Średnicowej urządzeń samoczynnie rejestrujących prędkość, co znacznie wpłynęłoby na poprawę 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym na odcinku DTŚ w Rudzie Śląskiej. 

6. Realizując zadania wynikające z art. 38a ustawy o samorządzie powiatowym Komisja analizując dane za 

2018 rok: 

1) oceniła w oparciu o wnioski i sprawozdania służb zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli przychylając się do spostrzeżeń i analiz zawartych w przedłożonych dokumentach. 

2) zaopiniowała pozytywnie pracę Policji, innych służb inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych 

wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego, bezpieczeństwa mieszkańców oraz 

przeciwdziałania zjawiskom patologicznych i kryminogennym. 

3) zatwierdziła założenia do projektu budżetu miasta Ruda Śląska w podległym jej zakresie na 2020 rok. 

  

  

 
Prezydent Miasta Ruda Śląska 

 

 

Grażyna Dziedzic 
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