
UCHWAŁA NR XXXIV/513/21 
RADY MIASTA MYSŁOWICE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
w Mysłowicach za 2020 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. 2020 r., poz. 920) 

Rada Miasta Mysłowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach za rok 2020 

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. 

   

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Mysłowice 

 
 

dr hab. Tomasz Papaj 

Id: 50889B60-F6C8-40D8-8F48-E2E30BF75B77. podpisany Strona 1 z 3



Załącznik do Uchwały Nr XXXIV/513/21 

Rady Miasta Mysłowice 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

Sprawozdanie z działalności Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach 
za 2020 rok 

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

(tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 920) Prezydent Miasta Mysłowice, Zarządzeniem Nr 255/19 Prezydenta 

Miasta Mysłowice z dnia 6 czerwca 2019 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 2020 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 2020 roku 

Ze względu na obostrzenia wynikające ze stanu epidemii COVID-19 Miejska Komisja Bezpieczeństwa 

i Porządku zebrała się trzy razy na posiedzeniach stacjonarnych oraz jeden raz poprzez elektroniczną wymianę 

informacji, gdzie rozważano projekt budżetu. 

1. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 10 stycznia 2020 roku i dotyczyło określenia Planu pracy komisji 

oraz dyskutowano o akcji „Bezpieczne Ferie 2020”. Wojewoda Śląski wydał w tym zakresie stosowne 

zalecenia, które zostały przekazane członkom Komisji oraz rozdysponowane wśród służb i podmiotów 

odpowiedzialnych za bezpieczny wypoczynek dzieci i młodzieży podczas zimowych wakacji. 
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2. Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 18 lutego 2020 roku, a wiodącym tematem spotkania była ocena stanu 

bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Mysłowice za 2019 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 drugim 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 w wyjątkiem zdarzeń związanych z przestępczością narkotykową, przemocą w rodzinie 

oraz wielokrotnie karanymi „recydywistami” smogowymi. 

Na prośbę Pani Prokurator Rejonowej, członkowie Komisji zobowiązali się do pomocy w rozpropagowaniu 

informacji o Tygodniu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. 

3. Trzecie posiedzenie odbyło się w dniu 28 lipca 2020 roku i poświęcone było ocenie stanu bezpieczeństwa 

i porządku w mieście za I półrocze 2020 roku w kontekście pandemii COVID 19 oraz przyjęto od służb 

propozycje finansowania bądź współfinansowania przez samorząd miasta zadań z zakresu bezpieczeństwa 

i porządku w 2021 roku. 

Przedstawiciele służb przedstawili sprawozdania, gdzie powtarzającą się konkluzją była informacja 

o konieczności przekonstruowania 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 zainicjowano 7 grudnia 2020 roku i dotyczyło zaopiniowania projektu budżetu miasta 

na 2021 rok w zakresie finansowania zadań dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

Drogą elektroniczną skierowano do Członków Komisji projekt budżetu z prośbą o ustosunkowanie się do jego 

zapisów w zakresie zabezpieczenia środków na działania w przedmiotowym zakresie. 

Przedstawiciele służb przedstawili swoje opinie w formie elektronicznej, uznając, że przyjęta w projekcie 

budżetu na 2021 rok wysokość środków finansowych zapewni realizację zadań na podstawowym poziomie, 

natomiast wskazane braki mogą skutkować spadkiem poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Mysłowic. 

Oceniając działalność Miejskiej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Mysłowicach w 2020 roku podkreślić 

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