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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia .................... 2023 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w Mysłowicach za 2022 rok 

Na podstawie art. 38b ust. 3 oraz art. 92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za rok 2022 

stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Śląskiego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Mysłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

(–) Dariusz Wójtowicz 
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr  

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia .................... 2023 r. 

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach 
za 2022 rok 

Działając na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

Dz. U. z 2022 poz. 1526) Prezydent Miasta Mysłowice, Zarządzeniem Nr 161/21 Prezydenta Miasta 

Mysłowice z dnia 25 marca 2021 roku powołał Miejską Komisję Bezpieczeństwa i Porządku. Komisja 

została ustanowiona w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Mysłowice w zakresie zwierzchnictwa 

nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań w zakresie porządku i bezpieczeństwa 

obywateli. 

W 2022 roku w skład Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku wchodzili: 

Przewodniczący Komisji – Dariusz Wójtowicz – Prezydent Miasta Mysłowice; 

Członkowie Komisji: 

- radni delegowani przez Radę Miasta: Artur Bula i Andrzej Dombek; 

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta: 

·Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego, 

·Komendant Straży Miejskiej, 

·Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

·Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej; 

- przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji; 

- Prokurator Rejonowy w Mysłowicach. 

Działalność Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2022 roku 

W 2022 roku  Miejska Komisja Bezpieczeństwa i Porządku obradowała na trzech posiedzeniach 

stacjonarnych. 

1. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10 czerwca 2022 roku. Poświęcone było ocenie przygotowań 

jednostek organizacyjnych miasta do realizacji zadań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci 

i młodzieży w trakcie wypoczynku wakacyjnego. 
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Zaproszeni przedstawiciele Wydziału Edukacji, Infrastruktury Miejskiej, Kancelarii Prezydenta Miasta, 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, szkół i placówek oświatowych, jak również Straży Miejskiej 

i Policji  omówili planowane imprezy w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2022”. 

Wskazano, iż imprezy te będą odbywać się zgodnie z zaleceniami Wojewody Śląskiego w zakresie 

realizacji na obszarze województwa śląskiego akcji „Bezpieczne Wakacje 2022”. 

Zaproszeni opisali zakres zajęć zaplanowanych dla dzieci i młodzieży m.in. zajęcia czytelnicze, 

plastyczne, zabawy muzyczno-ruchowe, warsztaty, czy rozgrywki sportowe i inne. Podkreślali, 

że prowadzący te zajęcia instruktorzy są przeszkoleni z zakresu bezpiecznych zachowań oraz 

pierwszej pomocy przedmedycznej. 

Zwrócono uwagę, iż dokonano przeglądów technicznych obiektów zamkniętych oraz urządzeń 

technicznych, jak również kontroli otwartych stref aktywności na terenach gminnych. 

Służby mundurowe wskazały, iż miejsca wypoczynku objęte będą stałymi patrolami pieszymi 

i rowerowymi, jak również kontrolowane będą autokary wyjeżdżające z dziećmi na kolonie. 

2. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 16 września 2022 roku. Poświęcone było ocenie stanu 

bezpieczeństwa i porządku w mieście za I półrocze 2022 roku. Przedstawiciele służb przedstawili 

sprawozdania, gdzie wskazywali, że ogólny stan bezpieczeństwa uznać należy za porównywalny 

do analogicznego okresu roku ubiegłego (tj. podobna liczba interwencji, przestępstw i wykroczeń). 

Wskazano również, iż napływ ludności uchodźczej z Ukrainy spowodował większe obciążenie służb, 

jednak nie wywarło to negatywnego wpływu na poziom bezpieczeństwa w mieście. 

Ponadto, przyjęto propozycje finansowania bądź współfinansowania przez samorząd miasta zadań 

z zakresu bezpieczeństwa i porządku w 2023 roku od Straży Miejskiej, Policji oraz Państwowej Straży 

Pożarnej. 

3. Trzecie posiedzenie Komisji wspólne z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego odbyło się 

17 listopada 2022  roku  i dotyczyło oceny przygotowania Urzędu Miasta i miejskich jednostek 

organizacyjnych do okresu zimowego. Zaproszeni przedstawiciele Wydziału Infrastruktury Miejskiej, 

Przygotowania i Realizacji Inwestycji, Szpitala, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zakładu 

Oczyszczania Miasta oraz Straży Miejskiej omówili stan przygotowań do zimy.  

Zgodnie z wytycznymi Urzędu Wojewódzkiego pomoc dotyczy osób bezdomnych, bezradnych, 

starszych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Zarówno MOPS jak i Szpital zapewnił, że 

posiada narzędzia, środki i procedury do zapewnienia pomocy ww. grupie docelowej. Omówiono także 

przygotowania do zabezpieczenia infrastruktury komunalnej, a także infrastruktury drogowej przed 

zimą. W zakresie infrastruktury drogowej nie wskazano potencjalnych problemów.  Natomiast  

w zakresie infrastruktury komunalnej zwracano uwagę na możliwość wystąpienia zagrożenia czadem 

w mieszkaniach  ogrzewanych piecami. Aby temu przeciwdziałać prowadzono akcję informacyjną 
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połączoną z rozprowadzaniem czujek czadu. Poruszono również temat zaopatrzenia mieszkańców 

w węgiel. Wskazano, że samorząd jest zarówno merytorycznie jak i organizacyjnie przygotowany, aby 

zapewnić ten surowiec mieszkańcom. 

Oceniając działalność Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach w 2022 roku 

podkreślić należy, że była ważnym elementem kształtowania bezpieczeństwa w mieście z uwagi 

na możliwość wymiany informacji i ewentualnego skoordynowania działań. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art.38 b ust. 3. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, nie później 

niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego, starosta składa radzie powiatu sprawozdanie 

z działalności komisji bezpieczeństwa i porządku za rok ubiegły. Sprawozdanie starosty ogłasza się 

w dzienniku urzędowym województwa. Zgodnie z art. 92 ust.1 ustawy o samorządzie powiatowym 

funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje: rada miasta i prezydent miasta, 

stąd sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach składa 

Prezydent Miasta Mysłowice – Radzie Miasta. 

   

Prezydent Miasta Mysłowice 
 
 

(–) Dariusz Wójtowicz  
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