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UCHWAŁA NR 0150/XXVII/591/09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Prezydenta Miasta Tychy z działalności Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.
Na podstawie art.38 b,ust.3 i art.44 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (Dz. U. Nr 142 poz. 1592 z 2001 roku z póź. zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta,
po zaopiniowaniu przez Komisję Oświaty i Spraw Społecznych oraz Komisję Porządku Publicznego
i Zdrowia.,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§1
Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego w Tychach za 2008 rok, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
§2.
Odpowiedzialny za wykonanie Uchwały, jest Prezydent Miasta.
§3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia, a sprawozdanie z działalności komisji podlega publikacji
w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
/-/ dr Michał Gramatyka
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Załącznik do uchwały nr 0150/XXVII/591/09
Rady Miasta Tychy z dnia 29 stycznia 2009 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I
PORZĄDKU W TYCHACH W 2008 ROKU

Na podstawie art. 38 b .ust.3 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
nr 142 poz. 1592 z póź. zmianami ) przedkładam Radzie Miasta Tychy roczne sprawozdanie
z działalności w 2008 roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Tychach” zwanej dalej
„Komisja”.
I Skład personalny „Komisji”
1. „Komisja „ została powołana na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Tychy
Nr 0151/53/07 z dnia 27 lutego 2007 roku.
2. W 2008 roku ,w pracach „Komisji” uczestniczyli:
−

Andrzej Dziuba – Przewodniczący „Komisji”- Prezydent Miasta

−

Urszula Paździorek –Pawlik- Przedstawiciel Rady Miasta

−

Damazy Ćwikowski - Przedstawiciel Rady Miasta

−

Katarzyna Ptak – Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy

−

Henryk Kossowski – Przedstawiciel Samorządów Osiedlowych

−

Janusz Sojka – Komendant Miejski Policji w Tychach

−

Konrad RoŜek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Tychach

−

Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy w Tychach

−

Czesław Oskierko – Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy

−

Ryszard Polcyn – Komendant StraŜy Miejskiej w Tychach

−

Kazimierz Utrata – Komendant Miejski Państwowej StraŜy PoŜarnej w Tychach

−

Wojciech Łyko – Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach

−

Marianna Feith – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tychach

−

Marcin Staniczek – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Tychach

−

Piotr Kowalczyk – Naczelnik Wydziału Komunalnego, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Urzędu Miasta Tychy

−

Krystyna Rumieniuch - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu
Miasta Tychy

−

Halina Nierychły – Naczelnik Wydziału BudŜetu i Księgowości Urzędu Miasta Tychy

−

Iwona Ciepał – Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji i Współpracy z Zagranicą
Urzędu Miasta Tychy

−

Henryk Drozdek - Naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Tychy

II. Cel , zadania oraz koszty działania „Komisji”
1. Cel działania „Komisji”:
Zgodnie z art.38a.ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym „Komisję” tworzy się w celu
realizacji zadań Prezydenta Miasta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi słuŜbami ,
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inspekcjami i straŜami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego
i bezpieczeństwa obywateli.
2. Zadania:
Do zadań „Komisji” naleŜy:
1) ocena zagroŜeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;
2) opiniowanie pracy Policji i innych słuŜb , a takŜe jednostek organizacyjnych wykonujących
na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
3) przygotowanie projektu miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli ;
4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i miejskich słuŜb ,
inspekcji i straŜy oraz jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
5) opiniowanie projektu budŜetu miasta w zakresie zadań określonych w ustawach
dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
6) opiniowanie projektów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach związanych
z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego.
3. Koszty działania „Komisji”
Na działalność „Komisji” w 2008 roku z budŜetu miasta nie poniesiono odrębnych kosztów
finansowych.
Obsługę administracyjno –biurowa komisji zapewnia w ramach dodatkowo przydzielonych
przez Prezydenta Miasta zadań Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności,Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy.
III. Wyszczególnienie głównych przedsięwzięć zrealizowanych przez „Komisje” w 2008 roku.
1. Charakterystyka składu personalnego oraz kompetencji członków „Komisji”
a) Do składu „Komisji” powołani zostali kierownicy jednostek organizacyjnych miejscowych
słuŜb ,inspekcji i straŜy oraz osoby wyróŜniające się wiedzą i cieszące się osobistym
autorytetem

i

zaufaniem

publicznym

wśród

miejscowej

społeczności

,

będące

specjalistami zajmującymi się zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem
bezrobociu.
b) Skład osobowy „Komisji” złoŜony z przedstawicieli słuŜb mundurowych, prokuratora
rejonowego, przedstawiciela samorządów osiedlowych, pracowników oświaty oraz
specjalistów z dziedziny spraw komunalnych zapewniał na kaŜdym posiedzeniu
moŜliwości omawiania i analizowania bieŜących zdarzeń dotyczących:
−

przeciwdziałania przestępczości kryminalnej ,

−

zapobieganiu przestępczości i demoralizacji nieletnich ,

−

poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

−

przeciwdziałania alkoholizmowi ,narkomani oraz bezdomności,

−

zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w rejonie imprez masowych,

−

poprawy bezpieczeństwa w zakresie nadzwyczajnych zagroŜeń:
•

klęsk Ŝywiołowych,

•

katastrof budowlanych drogowych,

•

epidemii,
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•

aktów terrorystycznych.

2. Posiedzenia „Komisji” w 2008 roku.
W 2008 roku odbyły się trzy posiedzenia „Komisji”
a) Posiedzenie w dniu 15 maja 2008 roku
W

związku

z

oddaniem

Teleinformatycznego

z

dniem

Centrum

1

kwietnia

Bezpieczeństwa

2008

roku

–Centrum

do

uŜytku

Zarządzania

Kryzysowego w Tychach przy Al. Niepodległości 230 posiedzenie „Komisji” odbyło
się na terenie w/w obiektu.
W posiedzeniu uczestniczyli równieŜ zaproszeni członkowie Powiatowego Zespołu
Zarządzania Kryzysowego .
Posiedzenie prowadził przewodniczący „Komisji” –Prezydent Miasta Tychy.
W trakcie posiedzenia Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony
Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu Miasta Tychy dokonał
omówienia Zarządzenia Nr 0151/267/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 17 marca
2008 rok w sprawie powołania Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz
Teleinformatycznego Centrum Bezpieczeństwa –Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Tychach. W dalszej części posiedzenia dokonano prezentacji systemu zarządzania
kryzysowego struktury organizacyjnej, a takŜe moŜliwości technicznych „Centrum”.
Dokonując podsumowania tego punktu posiedzenia Prezydent Miasta podkreślił, iŜ
oddając do uŜytku „Centrum”, a takŜe powołując Powiatowy Zespół Zarządzania
Kryzysowego miasto Tychy spełniło wymogi art. 17 i 18 ustawy z dnia 26 kwietnia
2007 r. o zarządzaniu kryzysowym(Dz. U.Nr.89.poz.590).
W ramach spraw bieŜących komendanci Policji, StraŜy PoŜarnej i StraŜy Miejskiej
omówili

problemy

poprawy

bezpieczeństwa

poŜarowego

związanego

z nieprawidłowym parkowaniem przez mieszkańców samochodów na drogach
poŜarowych

będących

w

administrowaniu

Spółdzielni

Mieszkaniowych

w Tychach. Ostatnim punktem posiedzenia było przedstawienie przez Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach wyników kontroli przeprowadzonych
prze Państwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Tychach w 2007 r. w obiektach
o podstawowym znaczeniu dla miasta Tychy.
W Tychach nadzorem prowadzonym przez Sekcję Higieny Pracy objętych było 255
zakładów, w których zatrudnionych jest 25 029 pracowników. W 2007 roku
przeprowadzono 171 kontroli w 97 zakładach pracy. Wydanych zostało 76 decyzji
nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości.
b) Posiedzenie w dniu 19 czerwca 2008roku
Posiedzenie „Komisji „obyło się na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji w Paprocanach.
Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji Prezydent Miasta.
Głównym tematem posiedzenia było dokonanie oceny programu „Lato w mieście 2008rok”.
Plan imprez kulturalno sportowych omówiła Naczelnik Wydziału Informacji, Promocji
i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Tychy. Komendant Miejski Policji oraz
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Komendant StraŜy Miejskiej przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku
w rejonie ośrodka wypoczynkowego „Paprocany” oraz przedstawili plan zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku podczas wakacji w rejonach otwartych akwenów wodnych
znajdujących się w granicach miasta Tychy.
W dalszej części omówiono problemy związane z właściwym zapewnieniem
bezpieczeństwa w trakcie organizowania na terenie miasta imprez masowych w tym
głównie festiwalu im. R.Rydla „Ku przestrodze”.
W związku z potrzebą zintensyfikowania słuŜby patrolowej w okresie letnim
„Komisja” uznała za uzasadnione podpisanie przez Prezydenta Miasta oraz
Komendanta Miejskiego Policji stosownego ”Porozumienia” w sprawie sfinansowania
przez Miasto dodatkowych słuŜb patrolowych Policji w kwocie 30000,00 zł .
Na koniec posiedzenia Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji dokonał
prezentacji przygotowania Ośrodka Wypoczynkowo-Rekreacyjnego „Paprocany” do
sezonu letniego -2008 rok. Stan bazy rekreacyjno-sportowej oraz utrzymania
porządku w rejonie ośrodka „Komisja” uznała jako zadawalający.
c) Posiedzenie w dniu 09 grudnia 2008 rok.
Posiedzenie „Komisji” odbyło się w Centrum Bezpieczeństwa przy Al. Niepodległości
230.
Posiedzenie prowadził przewodniczący komisji Prezydent Miasta Tychy.
W trakcie posiedzenia omówiono:
1) Komendant Miejski Policji dokonał oceny stanu bezpieczeństwa w Tychach
w 2008 roku oraz przedstawił wnioski zmierzające do zwiększenia
efektywności działania tyskiej Policji w 2009 roku.
2) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawiła na piśmie
informację dotyczącą przygotowania podległych jednostek organizacyjnych
do udzielenia podstawowej pomocy osobom bezdomnym przebywającym na
obszarze miasta Tychy w okresie zimy 2008 – 2009 roku.
3)

Dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów przedstawił załoŜenia planu „Akcji
Zima” w zakresie przygotowania i prowadzenia działań słuŜb miejskich oraz
innych właściwych jednostek organizacyjnych miasta do zapewnienia
niezbędnego utrzymania dróg, ulic i chodników w okresie sezonu zimowego
2008/200.

4) Naczelnik Wydziału BudŜetu i Księgowości Urzędu Miasta przedstawiła
„Komisji” projekt budŜetu miasta w zakresie środków przeznaczonych na
zadania związane z poprawą bezpieczeństwa i porządku publicznego
w Tychach w 2009 roku. Projekt zakłada na ten cel zabezpieczenie środków
w wysokości 74175499 zł.
„Komisja”

przedstawione

propozycje

pozytywnie.
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d) informacje uzupełniające
Wszystkie dokumenty związane z działalnością „Komisji” w 2008 roku, takie
jak: protokoły z posiedzeń, listy obecności, raporty oraz złoŜone do
protokołów notatki znajdują się do wglądu w Wydziale Zarządzania
Kryzysowego, Ochrony Ludności, Spraw Obronnych i Pionu Ochrony Urzędu
Miasta Tychy znajdują się w teczce spraw oznaczonych numerem 5224.
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