
SPRAWOZDANIE NR ZK.551.5.2019.MC
WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ 

I POWIATU BIELSKIEGO

z dnia 20 grudnia 2019 r.

z działalności za 2019 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. Kluczowymi tematami, które podejmowała Komisja na swoich posiedzeniach w 2019 roku 
były między innymi: przedstawienie budżetu miasta i powiatu bielskiego w zakresie porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli na rok 2019, analiza przedstawionej informacji rocznej o stanie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego na terenie miasta Bielska-Białej i Powiatu Bielskiego za rok 2018 przez 
Komendanta Miejskiego Policji i Komendanta Straży Miejskiej, wpływ ponadnormatywnych służb 
policjantów na poprawę stanu bezpieczeństwa obywateli, przedstawienie działalności monitoringu 
wizyjnego miasta i jego rozbudowa, ocena zagrożenia na drogach na terenie miasta i gmin oraz 
podejmowane przedsięwzięcia na rzecz poprawy, ocena zagrożenia narkomanią i propozycje systemowych 
działań profilaktycznych na terenie miasta i powiatu prowadzonych przez Policję, bezpieczeństwo obywateli 
na imprezach masowych, drogi pożarowe - zapewnienie przejezdności na terenie osiedli mieszkaniowych, 
informacja na temat aktualnej sytuacji związanej z pobytem obcokrajowców na terenie miasta i gmin,  
informacja z działalności Eco patrolu.

Krótką informację z omawianych przez Komisję zagadnień opisano poniżej.

1. Podobnie jak w latach ubiegłych, tak również w 2019 r. doszło do wsparcia bielskiej Policji przez władze 
samorządowe Bielska-Białej, poprzez przekazanie środków finansowych w wysokości 324 tys. zł na 
sfinansowanie służb patrolowych ponadnormatywnych. W następstwie powyższego kierowano dodatkowe 
patrole w najbardziej zagrożone obszary miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dni ustawowo wolnych 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.

2. W celu dalszej poprawy stanu bezpieczeństwa osób i mienia na terenie miasta ciągle trwa rozbudowa 
systemu monitoringu. Aktualnie w monitoringu wizyjnym zainstalowane są 82 kamery, które obsługiwane są 
na czterech stanowiskach z 16 monitorami w siedzibie Straży Miejskiej. System monitoringu wykorzystywany 
jest w celu całodobowego zabezpieczenia prewencyjnego monitorowanego rejonu miasta oraz 
natychmiastowego kierowania w zagrożony rejon patroli Straży Miejskiej lub innych służb w zależności od 
rodzaju zagrożeń. Za pośrednictwem monitoringu zbierany jest materiał dowodowy nie tylko dla Straży 
Miejskiej, ale i Policji, Prokuratury czy Sądu. Rokrocznie za pośrednictwem kamer monitoringu prowadzona 
jest obserwacja kilku tysięcy zdarzeń,  zwłaszcza wykroczeń. Najczęściej notowane zdarzenia to wykroczenia 
w ruchu drogowym, spożywanie alkoholu w miejscach zabronionych z towarzyszącymi temu przypadkami 
zakłócania porządku publicznego.
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3. Zwalczenie przestępczości narkotykowej oraz narkotyku jako czynnika kryminogennego, jest jednym 
z priorytetów bielskiej Policji. Ujawniane przestępstwa popełniane pod wpływem narkotyków to najczęściej 
kierowanie pojazdem pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Do najbardziej 
popularnych narkotyków w dalszym ciągu zaliczana jest marihuana. Drugim z kolei najbardziej popularnym 
narkotykiem jest amfetamina oraz substancje które do dnia 21 sierpnia 2018 r. uznawane były za środki 
zastępcze tzw. „dopalacze”. Źródłem pochodzenia dopalaczy są najczęściej zakupy robione za pośrednictwem 
stron internetowych. Jednym z elementów systemowej i interdyscyplinarnej profilaktyki są wspólne szkolenia 
dla dzielnicowych i pracowników socjalnych w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania narkomanii. 
Przedsięwzięcia takie stanowią okazję do wymiany doświadczeń i wzrost poziomu współpracy dzielnicowych 
z pracownikami socjalnymi i urzędnikami zajmującymi się problematyką narkomanii.

4. Ważnym wydarzeniem na terenie miasta Bielska-Białej i powiatu bielskiego była organizacja turnieju 
finałowego Mistrzostw Świata FIFA U-20. Policjanci garnizonu bielskiego jak również Samodzielnego 
Pododdziału Prewencji Policji z Bielska-Białej realizowali czynności służbowe związane z zabezpieczeniem 
pobytu drużyn narodowych przebywających na terenie powiatu bielskiego, treningów oraz 8 meczy 
rozgrywanych na terenie Stadionu Miejskiego w Bielsku-Białej. W zabezpieczeniach brało udział 
313 policjantów pionu prewencji, 84 policjantów pionu kryminalnego, 202 policjantów wydziału ruchu 
drogowego oraz 360 SPPP B-B, co daje łączną sumę 959 policjantów. Ponadto policjanci zaangażowani byli do 
zabezpieczeń eskort oraz treningów reprezentacji. Do powyższych czynności skierowanych zostało 
225 policjantów SPPP B-B oraz 56 policjantów KMP. Policjanci realizowali również, w ramach zadań 
doraźnych, całodobowe kontrole hoteli, w których zakwaterowane były drużyny narodowe - 174 policjantów 
pionu prewencji oraz w godzinach 14:00-22:00 policjanci pionu kryminalnego w ilości 64. Do zabezpieczeń 
meczy kierowane były również inne służby takie jak Straż Pożarna, Straż Miejska oraz służby medyczne. Całe 
zabezpieczenie mistrzostw na terenie KMP w Bielsku-Białej odbyło się bez niebezpiecznych zdarzeń i zostało 
bardzo wysoko ocenione przez FIFA.

5. Największym problemem prowadzenia akcji gaśniczej w budynkach mieszkalnych jest brak możliwości 
dojazdu do budynku, w którym wystąpiło zagrożenie. Uniemożliwia to użycie drabiny mechanicznej 
i wykorzystanie jej do akcji ratowniczej. Nawet najlepiej wykonana droga pożarowa do budynków 
mieszkalnych w przypadku jej zastawienia przez parkujące samochody nie będzie dostępna dla jednostek straży 
pożarnej. Ilość dróg pożarowych i ich stan na przestrzeni ostatnich lat uległ zdecydowanej poprawie. Należy 
zaznaczyć, na terenie miasta Bielska-Białej występują budynki mieszkalne średniowysokie (o wys. od 5 do 
9 kondygnacji), budynki wysokie (wys. od 9 do 18 kondygnacji). Nie występują budynki wysokościowe 
(powyżej 18 kondygnacji). Zarządcy spółdzielni mieszkaniowych, w zasobach których występują budynki 
mieszkalne wielorodzinne średniowysokie i wysokie, dostrzegają problem z dotarciem jednostek ratowniczych 
do budynków objętych pożarem. W miarę posiadanych środków finansowych wykonują drogi pożarowe 
i parkingi, celem zapewnienia przejezdności dróg doprowadzonych do budynków.

6. Region Podbeskidzia stał się atrakcyjnym dla cudzoziemców jako pracowników znajdujących 
zatrudnienie w przedsiębiorstwach mających swoje siedziby na terenie miasta i powiatu bielskiego. Placówka 
Straży Granicznej w Bielsku – Białej realizuje czynności służbowe na terenie 9 powiatów: bielski, bieruńsko-
lędziński, cieszyński, pszczyński, żywiecki, miasta na prawach powiatu: Bielsko-Biała,  Jastrzębie Zdrój, 
Tychy i Żory. Położenie jak i uwarunkowania komunikacyjne mają szczególne znaczenie, w ramach  
priorytetowego zadania, jakim jest przeciwdziałanie nielegalnej migracji. W I półroczu 2019 r. odnotowano 
jeden przypadek ujawnienia trzech obywateli Afganistanu,  cudzoziemcy podróżowali w ukryciu w transporcie 
rudy cynku. W kontekście przestępczego procederu wyłudzania wiz przez obywateli Ukrainy w polskich 
urzędach konsularnych na Ukrainie, na podkreślenie zasługuje rola i udział obywateli RP w wystawianiu 
i dostarczaniu obywatelom Ukrainy różnego rodzaju dokumentów umożliwiających wyłudzanie wiz. 
Wyłudzanie wiz odbywa się na podstawie zakupionych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania 
pracy i zaproszeń w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wizy uzyskuje się poprzez 
wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, które odpłatnie wykonują wszystkie formalności związane z legalnym 
uzyskaniem przez cudzoziemca wizy. Cudzoziemcy wykorzystują także Polskę jako kraj tranzytowy, 
podróżując zarówno na zachód Europy gdzie udają się do pracy jak i w kierunku wjazdowym do RP skąd 
usiłują wrócić do miejsca zamieszkania.
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7. Straż Miejska w Bielsku - Białej dysponuje na dzień 4.11.2019 r. trzema 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". Kontrolujący, wykonując 
kontrolę, jest uprawniony do wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 
nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 
6:00 do 22:00 – na teren prywatny. Ma prawo żądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych 
mających związek z problematyką kontroli. Właściciel kontrolowanej nieruchomości ma obowiązek 
wpuszczenia funkcjonariuszy Straży Miejskiej w celu przeprowadzenia przedmiotowej kontroli. W razie 
odmowy zostanie pociągnięty do odpowiedzialności karnej zawartej w art. 225 § 1. Kodeksu karnego: „Kto 
osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do 
pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 
3”.

W okresie od 1 stycznia do 31 października 2019 r. Eco-patrol na rzecz ochrony środowiska oraz 
poprawy stanu sanitarno-porządkowego na terenie miasta Bielska-Białej przeprowadził min. kontrole:

1. nieruchomości pod kątem gospodarki wodno-ściekowej - 128, zastosowano 91 mandatów,

2. nieruchomości pod kątem gospodarki odpadami , BGO, zastosowano 3 mandaty,

3. nieruchomości pod kątem spalania odpadów oraz stosowania paliw zabronionych – 425,   zastosowano 
109 mandatów, 15 pouczeń,  6 wniosków do sądu,

4. kontrole oraz sprawdzenia punktów sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie wydanej decyzji 
Prezydenta Miasta - zastosowano 17 sankcji,

5. ujawniono 226 wraków pojazdów,

6. udział w zabezpieczaniu imprez i uroczystości na terenie miasta - 52,

7. likwidacja dzikich wysypisk śmieci – działania Eco-patrolu za pomocą fotopułapki  - 51.

W celu wykonania czynności kontrolnych, funkcjonariusze Eco-patrolu wyposażeni są w odpowiedni 
sprzęt. Jest to min.: zadymiarka kanałowa wraz z agregatem prądotwórczym, zestaw do poboru próbek 
popiołu, czujnik tlenku węgla, wilgotnościomierz do pomiaru zawartości wilgotności biomasy, fotopułapki, 
drony oraz pojazd uprzywilejowany - radiowóz elektryczny.

  

 

Starosta Bielski

Andrzej Płonka

Prezydent Miasta

Jarosław Klimaszewski

Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego – 3 – Poz. 1118


		2020-02-04T12:49:04+0000
	Polska
	Krzysztof Nowak
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




