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Protokół Nr 0063/9IKPP/03
z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego
w dniu 18.11.2003r.

I. Miejsce i czas posiedzenia: sala nr
rozpoczęcie : godz.

1

5.

101 Urzędu Miasta Tychy,
00, zakońęzenie : 1 6. 00.

II. Obecnych:

a)
b)

6 radnych, członków Komisji,
3 osoby - zaproszeni goście oraz przedstawiciele

zUrzędaMiasta.

Kserokopia listy obecności człoŃów Komisji oraz lista obecnościzaproszonych osób
stanowiązałączniki do protokołu, odpowiednio, nro nr: I i2.
III. Prowadzenie posiedzenia: Przewodniczący Komisji Pan radny Wiktor Wykręt.

IV. Proponowany porządek obrad:

l. Przyjęcie protokołu z posiedzenia Komisji z dnia 07.10.2003r.
ż. Sprawozdanie z rea|izacji Miejskiego Progranru Zapobiegania
3.

Porządku Publicmego i Bezpieczeństwa Obywateli w Tychach.
Sprawy bieżące:

3.1. Omówienie pisma Pana

ul.

J

w Tychach rv sprawie

R
lokalu,.

Przestępczości oraz

przedstawiciela mieszkńców
przy

ul.

w Tychach.

3.2. Pismo Stowarzyszenia ,,
- wniosek o dokonanie zmian
w uchwale Nr 0150/VII/149103 Rady Miasta Tychy z dńa 24 kwietnia 2003r. dot.

odpłatnościza przejazd komunikacją miejską.
3.3. Pismo Stowarzyszenia ,.
" w sprawie udziału przedstawiciela
Stowarzyszenia w pracach Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta Tychy.
3.4. Odpowiedzi na wnioski z posiedzenia w dniu 07.10.2003r.
6. Wolne wnioski,

V.

Przebieg posiedzenia:

Prowadzący obrady powitał zebranych, stwierdził kworum posiedzenia

podej mowanie prawomo cnych decy zji i po stanowień Komisj i.

Ad.l.

-

co pozwoliło na
,.

,'

Uwag do protokołu nie wniesiono - protokół z posiedzenia Komisji Porządku Publicznego
odbytej w dniu 07.I0.2003r. został przyjęty jednogłośnie.
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Ad.2.

Sprawozdanie z rca|izacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku
Publicznego iBezpteczeństwa Obywateli w Tychach przedstawił i omówił Naczelnik
Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności,Spraw Obronnych i Pion Ochrony
pan czesław oskierko.
Pan Naczelnik powiedziń, żę ,,Komisja bezpieczeństwa i porządku w Tychach" odbyła
w bieżącym roku cztery posiedzenia zgodnie z przyjętym planem pracy. Na posiedzeniach
tych ,,Komisja" omawiała i przyjęła projekt sprawozdania Prezydenta Miasta z dzińa7ności
Korrrisji w 2002 roku, które następnie zostało przyjęte przez Radę Miasta, a także zgodnie
z ustawą przesłane do Wojewody Sląskiego. W szczególności zwrócono uv/agę na problemy
zwięane z brakiem środków finansowych na realizację inwestycji ujętej w Programie pod
nazwą ,,Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego otaz Centrum Powiadomień
Ratowniczych". Konieczność stworzenia tych jednostek organizacyjnych wyrrika
z stosowanych rozporządzeń do ustawy o stanię klęski źywiołowej otaz ustawy
o ratownictwie medycznym. Realizację w/w zadń uzależniono od przyznania odpowiednich
dotacji ptzezWojewodę oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Prezydent Miasta zloĘł do
Wojewody Sląskiego wniosek w sprawie uzyskania dotacji w 2004r. w kwocie 600 tys. zł. rra
rcalizację budowy Powiatowego Centrum Powiadomień Ratowniczych. Na posiedzeniach
pojawiła się propozycja oraz koncepcja wydania miejskiego informatora pt. ,,Co robić gdy
pojawi się zagrożenie" Celem wydania informatora jest upowszechnienie wśrod
mieszkńców podstawowych wiadomości na temat istniejących zagrożeń oraz sposób
zachowania ludzi w czasie zagrożenia. W dniu 19 maja 2003t. podpisane zostało
,,Porozumienie" pomiędry Prezydenta Miasta Tychy a Komendantem Wojewódrkim Policji
w Katowicach w sprawie utworzenia w ramach zastępczej służby wojskowej 18 etatów
policyjnych. Na wniosek Prezydenta Miasta postanowiono wŁączyó do ,.Programu
bezpieczeństwa" dotychczas realizowany - oddzielnie program ,,Bezpieczne Tychy - dość
milczenia". Zawarte zostńy również uzgodnienia pomiędzy PKP a służbami porządkowymi
miasta w zakresie poprawy bezpieczeństwa i porządku na terenie dworca i stacji kolejowej
w Tychach. Ustalono, iż od 20 paździemika 2003r. dworzec w godzinach nocnych od godz.
jo godz. 3@ będzie zamykaiy w celu zniechęcenia osób bezdómnyclr do przetywania całą
O@
dobę na dworcu. Jednocześnie osobom Ęm zaproponowano skorzystanię zmożliwościudania
się do noclegowni prowadzonej przez MOPS w Tychach. Ponadto policja, straz miejska
i służbaochrony kolei otrzymała polecenie nasilenia kontrofi w rójonie dworca szczególnie
w godzinach wieczornych.
Pan Naczelnik powiedział równięż, że w efekcie podejmowanych w bieżącym roku działań
przez ,,Komisję" na rzęcz poptaw bezpieczeistwa i porządku w Tychach do chwili obecnej
przekazano narzęcz Komendy Miejskiej Policji w Tychach kwotę 110.550 zł. na 18 etatów
policyjnych, 86 tys. ń. na dofinansowanie radiowozów otaz 5 tys. zł. na komputeryzację
Kornendy. Na poprawę warunków bezpieczeństwa w rejonie terenów rekreacyjnych wzdłuż
ulicy Sikorskiego wydano 40 tys. zł. natomiast w rejonie Parku Północnego 30 tys. zł.
Na poprawę bezpieczeństwa w ruchu samochodowym wydano w bieżącym roku na
zakończenie budowy węzła drogowego przy u|.Sikorskiego i Beskidzkiej około 2,§ m\n. zł.,
natomiast na budowę ,,azy|i" dla pieszych wydano 12 tys. ń. Straż Miejska na realtzaĄę
programu ,.Bezpieczne Tychy - dośćmilczenia" otrzymńa 50 tys. zł. Na wykonanie projektu
budowlanego szpitalnego oddziału ratunkowego miasto przekazał.o na rzecz Wojewódzkiego
Szpitala Specjalistycznego w Tychach 75 tys. zł. Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu
Miasta Tychy na potrzeby zabezpieczenia ewakuacji doraźnej zakupił 50 kompletów łózek
składanych wraz zę śpiworami na kwotę I2,5 Ęs. zł. Na założeniemonitoringu w Urzędzie
Miasta 30 tys. zł. Ponadto Urząd Miasta zobowiązał się dotować w kwocie 600 tys. zł, zakup
drabiny w/sokościowejdla Komendy Pństwowej Straży Pozarrrej w Tyclraclr.
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Ww

sprawozdanię stanowi zńączniknr 3 do protokołu.

Pan radny Wiktor Wykręt zwrócił uwagę na natężenie ruchu samochodowego na ul,
Strzeleckiej po wybudowaniu węzła drogowego przy ul. Sikorskiego i ul. Bęskiedzkiej.
Korrrendant Strazy Miejskiej Pan Ryszard Polcyrr odpowiedziaŁ, że na ul. Strzeleckiej
zamontowane będą progi zwalniaj ące.

- Pawlik zvłróclła uwagę na niebezpieczny zjazd z vl.
Beskidzkiej w stronę hipermarketu,,TESCO".
Pan radny Michał Gramatyka powiedział, że w tej sprawie należy zwróció się do Komisji ds.
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
Pani radna Urszula Pażdzioręk

Komisja Porządku Publicznego przyjęła pozytywnie sprawozdanie z rca|izacji Miejskiego
Programu Zapobiegania Przestępczościoraz Porządku Publicznego i Bezpieczeńsfwa
Obywateli w Tychach.
Głosowanie : za: j ednogłośnie,pozytywnie.

Ad.3.1.
Komisja zapoznńa
mieszkńców ul.

się

z

treściąpisma Pana J,
przedstawiciela
R
w Tychach w sprawie uciąliwościnlliązarrych z funkcjonowaniem

baru,,
" w Tychaclr przy ul.
- załącznik nr 4 do protokołu,
Komisja ptzekanĄe pismo do Prezydenta Miasta celem rczpatrzeńa i udzięleniaodpowiedzi
zainteresowanemu z kopią do wiadomości Komisji.

Ad.3.2.

Przewodnicząca Rady Miasta Tychy Barbara Konieczna skierowała do Komisji pismo
Stowarzyszenia ,,.
" - wniosek o dokonanie zmian w Uchwale
Nr 0150/MII/149|03 Rady Miasta Tychy z dnia 24 kwietnia 2003t, dotyczący umożliwienią
Wzorem miasta Bielsko - Biała, osobom bezrobotnym bez prawa do zasiłku, bezpłatnego
korzystania ze środków komunikacji miejskiej -załącznikrc §.
Członkowie Komisji otrzymali również kserokopię pisma - odpowiedź Przewodniczącej
Rady Miasta Barbary Koniecznej napowyższe pismo - załączniknr 6.
Komisja zapoznńa się i przyjęła do wiadomośei odpowiedż Pani Przewodniczącej na
przedmiotowe pismo.

Ad.3.3.
Komisja zapoznała się

z pismem Stowarzyszenia ,,
'' z dnia
14 pażdziemika 2003r. (załącznik nr 7) oraz pismem z dnia 13 listopada2:003r. (załącznik
nr 8) dotyczącym chęci uczestnictwa przedstawiciela,,,
''.w pracach
Komisji Porządku Publicznego Rady Miasta Tychy, a także prośby o przesyłanie materiałów
związanych z posiedzeniami Komisji Porządku Publicznego
Komisja w przedmiotowej sprawie udzieliła odpowiedzi4a p!$nie Przewodniczącemu Rady
-ż
Kraj owej Stowarzyszenia,,.
'Panu G
Kserokopia odpowiedzi stanowi zaŁączniknr 9 do protokołu,
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Ad.3.4.

Komisja zapaznńa się z odpowiedziąPrcrydenta Miasta na jej wnioski z dnia 07.10.2003r.,
które przyjęła do wiadomości.
Odpowiedzi te zostały wpięte do teczki

Na powyższym posiedzenie zakończono

Zńączńków:9.

,,Wnioski".
- godz.

]

16.00.

Protokołowała: Ewa Gucwa

Przewodniczący
Komisji Forządku Publicznego
inż. Wiktor Wykręt
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