
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA MYSŁOWICE

z dnia  stycznia 2022 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

w Mysłowicach za 2021 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 2020 r., poz. 920 z późn. zm.)

Rada Miasta Mysłowice
uchwala:

§ 1. Przyjąć  sprawozdanie  Miejskiej  Komisji  Bezpieczeństwa  i  Porządku  w  Mysłowicach  za rok 2021

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 do uchwały Nr     

Rady Miasta Mysłowice

z dnia …………. 2022 r.

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach

za 2021 rok

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

(Dz.U.2020.920  tj.)  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 2021 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 2021 roku

Ze  względu  obostrzenia  wynikające  ze  stanu  epidemii  Miejska  Komisja  Bezpieczeństwa  

i Porządku zebrała się cztery razy na posiedzeniach stacjonarnych.
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1. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 19 lutego 2021 roku a wiodącym tematem spotkania była

ocena stanu bezpieczeństwa i  porządku publicznego w mieście  Mysłowice za  2020 rok.  Oceniono

również  realizację  zadań  ujętych  w  „Programie  zapobiegania  przestępczości  oraz  ochrony

bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w mieście Mysłowice na lata 2018-2021”, w trzecim

roku jego funkcjonowania. 

Członkowie  Komisji  przedstawili  szczegółowe  sprawozdania  z  działalności  podległych  im  służb,  

a Komisja przeanalizowała zawarte w nich dane, z których można wysnuć konkluzję, że Mysłowice są

miastem  raczej  bezpiecznym  z  wyjątkiem  zdarzeń  związanych  z  przestępczością  narkotykową

i przemocą w rodzinie.

2. Drugie posiedzenie odbyło się 14 czerwca 2021 roku i poświęcone było ocenie przygotowań jednostek

organizacyjnych miasta do realizacji zadań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży

w trakcie wypoczynku wakacyjnego.

Zaproszeni przedstawiciele jednostek organizacyjnych miasta omówili planowane imprezy w ramach

akcji  „Bezpieczne Wakacje  2021”.  Wszyscy wskazywali,  że  imprezy  te będą odbywać się  zgodnie  

z wymogami sanitarnymi, w tym także z ograniczeniem liczby ich uczestników, tak by ograniczyć do

minimum ewentualne ryzyko  zarażenia  się  wirusem.  Generalnie  oceniono,  że  jednostki  są  dobrze

przygotowane do realizacji tych zadań.

3. Trzecie  posiedzenie  odbyło  się  w  dniu  27  lipca  2021  roku  i  poświęcone  było  ocenie  stanu

bezpieczeństwa i porządku w mieście za I półrocze 2021 roku w kontekście pandemii COVID 19 oraz

przyjęto od służb propozycje  finansowania  bądź  współfinansowania  przez samorząd miasta  zadań

z zakresu bezpieczeństwa i porządku w  2022 roku. 

Przedstawiciele służb przedstawili  sprawozdania, gdzie powtarzającą się konkluzją była informacja  

o konieczności zmiany sposobu prowadzenia rutynowych działań ze względu na stan epidemii, np.

działania  patrolowe  i  kontrolne  skierowane  zostały  na  kontrole  osób  w  kwarantannie  i  izolacji.

Wskazywano także na szczególne warunki pracy, min. konieczność zabezpieczania funkcjonariuszy  

i pracowników w środki ochrony indywidualnej. Natomiast ogólny stan bezpieczeństwa uznać należy

za porównywalny do wcześniejszego okresu.

4. Czwarte posiedzenie Komisji  wspólne z Miejskim Zespołem Zarządzania Kryzysowego zainicjowano

25  października  2021   roku  dotyczyło  oceny  przygotowania  Urzędu  Miasta  i  miejskich  jednostek

organizacyjnych do okresu zimowego oraz oceny bezpieczeństwa i porządku w mieście za III kwartały

2021 roku.

Zaproszeni przedstawiciele Urzędu Miasta i jednostek organizacyjnych omówili stan przygotowań do

zimy,  których  celem  było  zapewnienie  pomocy  osobom  bezdomnym,  bezradnym,  starszym

i znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej oraz przygotowania do zabezpieczenia infrastruktury
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komunalnej, a także infrastruktury drogowej przed zimą. Oceniono, że przygotowania są na dobrym

poziomie.

W kwestii bezpieczeństwa przedstawiciele służb złożyli  szczegółowe sprawozdania z działalności za

trzy  kwartały   wskazując,  że  poziom  bezpieczeństwa nie  uległ  istotnym przewartościowaniom,  a

jedynie w związku z luzowaniem obostrzeń w życiu publicznym wrócił do poziomu sprzed lockdownu. 

Oceniając działalność Miejskiej  Komisji  Bezpieczeństwa i  Porządku w Mysłowicach w 2021 roku podkreślić

należy, że była ważnym elementem kształtowania bezpieczeństwa w mieście. Dzięki cyklicznym spotkaniom

możliwa była właściwa wymiana informacji wśród podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem i porządkiem

publicznym,  jak  też  segmentacja  zadań  zapewniających  właściwą  realizację  Programu  Zapobiegania

Przestępczości.
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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.
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