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SPRAWOZDANIE NR 1
PREZYDENTA MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
z dnia 2 lutego 2017 r.
w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Siemianowicach Śląskich w roku 2016
Na podstawie art. 38a ust. 1 z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142,
poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzeniem Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z dnia 12 czerwca 2015 roku w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta w zakresie zwierzchnictwa nad
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta, powołano nowy skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
na lata 2015 – 2018. W roku 2016 Zarządzeniem Nr 1559/2016 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z dnia
22 lipca 2016 roku w sprawie częściowej zmiany Zarządzenia Nr 536/2015 Prezydenta Miasta Siemianowice
Śląskie z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie: utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, dokonano
zmiany w § 1 pkt. 3 aktualizując skład osobowy osób uczestniczących w pracach komisji z głosem doradczym.
Przewodniczący Komisji: Rafał Piech – Prezydent Miasta
Członkowie:
-

Małgorzata Gościniak – Radna Rady Miasta Siemianowic Śląskich

-

Józef Kogut – Radny Rady Miasta Siemianowic Śląskich

-

Barbara Merta – osoba zaufania publicznego

-

Arkadiusz Sowiński – osoba zaufania publicznego

-

Joanna Róg – osoba zaufania publicznego

-

Dariusz Kopeć – Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich

-

Sławomir Góras – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach
Śląskich.
W pracach Komisji uczestniczyli także :

-

Beata Cedzyńska – Prokurator Rejonowy w Siemianowicach Śląskich, delegowana przez Prokuratora
Okręgowego w Katowicach
W pracach Komisji ponadto uczestniczyli jako głos doradczy:

-

Marcin Matuszewski - Sędzia Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich delegowany przez
Prezesa Sądu Rejonowego,

-

Rafał Świerczek - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach

-

Angelika Wojciechowska - Komendant Straży Miejskiej w Siemianowicach Śląskich,

-

Agnieszka Gładysz - Sekretarz Miasta Siemianowice Śląskie,
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-

Michał Czaja - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Śląskie,

-

Jan Jeleń - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Siemianowicach Śląskich,

-

Kinga Hamera-Gromacka - Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Siemianowicach Śląskich.

Siemianowice

Na rok 2016 zaplanowano i przeprowadzono cztery posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
Komisje odbyły się w następujących terminach: 02.03.2016 r., 15.06.2016 r., 15.09.2016 r. oraz 28.12.2016 r.
Na pierwszej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Komendanci Komendy Miejskiej Policji i Straży
Miejskiej przedstawili zebranym oraz omówili mapę zagrożeń wykroczeniami na terenie Siemianowic
Śląskich. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej dokonał analizy zagrożeń tlenkiem węgla na
podstawie działań interwencyjnych KM PSP przeprowadzonych w roku ubiegłym. Naczelnik Wydziału
Zarządzania Kryzysowego zapoznał zebranych z realizowanym przez wydział programem „dyskusji”
z dziećmi przedszkolnymi, który jest częścią szeroko pojętej profilaktyki zapobiegania niebezpieczeństwu
najmłodszych.
Kolejna komisja odbyła się w czerwcu i poświęcona była przede wszystkim najbardziej aktualnym w tym
czasie tematom. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej przedstawił zebranym syntetyczną
informację nt. akcji „Stop pożarom traw”. Następnie z uwagi na udział Miasta w przygotowaniach do
Światowych Dni Młodzieży, Rzecznik Prasowy Urzędu Miasta zapoznał Komisję z programem jaki został
zaplanowany na czas pobytu pielgrzymów w Siemianowicach Śląskich. W tym kontekście Komendanci
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Komendy Miejskiej Policji oraz Straży Miejskiej omówili
aspekt bezpieczeństwa i zabezpieczenia logistycznego w ramach przygotowań i pobytu pielgrzymów
w Siemianowicach Śląskich.
Komendant Straży Miejskiej omówiła problem zachowania bezpieczeństwa w oparciu o wykroczenia
i przestępstwa w ramach działania systemu monitoringu miejskiego. Komisja z uwagi na zbliżający się czas
letnich wakacji omówiła temat "Bezpieczne Wakacje" dla dzieci i młodzieży z Miasta Siemianowice
Śląskich i przygotowanie dzieci i młodzieży do bezpiecznego spędzania wakacji letnich. Komisja w celu
szerszego omówienia tematu zaprosiła dodatkowo Naczelnik Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta. Na
czerwcowej komisji poruszony został także problem funkcjonujących na terenie Miasta punktów z grami
hazardowymi.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku, która miała miejsce we wrześniu, poświęcona była przede wszystkim
dokonaniu podsumowania Światowych Dni Młodzieży na terenie Miasta Siemianowice Śląskie. Członkowie
Komisji omówili całość przygotowań do ŚDM, oraz ich przebieg pod kątem przygotowań, zabezpieczenia
i zapewnienia bezpieczeństwa zarówno pielgrzymom jak i mieszkańcom. Całość akcji została uznana za
bardzo udaną. Komendant Miejski Państwowej Straży przedstawił główne założenia programu montażu
czujników tlenku węgla w zasobach mieszkaniowych Miasta Siemianowice Śląskie - akcja „Nie dla czadu”.
Do omówienia tematu zaproszono przedstawicieli Wydziału Gospodarki Lokalowej Urzędu Miasta oraz
kierownika działu remontów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sp. z o. o. w Siemianowicach Śląskich.
Ze względu na zbliżające się rozpoczęcie nowego roku szkolnego Komisja zainicjowała omówienie
tematu „Bezpieczna droga do szkoły”. Temat został przedstawiony pod kątem właściwego oznakowania
przejść i znaków drogowych w okolicach szkół podstawowych i ponadpodstawowych w celu niedopuszczenia
do zdarzeń drogowych z udziałem dzieci i młodzieży. Innym z bieżących tematów, który podjęła w dyskusji
wrześniowa Komisja był przegląd drzewostanów bezpośrednio usytuowanych przy ciągach komunikacyjnych
w celu niedopuszczenia do łamania się konarów i ich upadku na jezdnię – co miało już miejsce podczas
ostatnich zdarzeń atmosferycznych w mieście. Do omówienia tematu jako osobę merytoryczną zaproszono
Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta.
Kierownik Ośrodka Interwencji Kryzysowej zaprezentowała i omówiła w ramach Komisji mechanizm
wsparcia i pomocy psychologicznej w wypadkach masowych i katastrofach w kontekście ewaluacji po
zakończeniu działań ratunkowych oraz rosnący problem uzależnienia osób od dopalaczy, a co za tym idzie
rosnąca ciągle liczba klientów uzależnionych w Hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
Ostatnia, podsumowująca rok 2016 Komisja zaplanowana została na koniec grudnia. Jako pierwszy temat
została członkom Komisji przedstawiona współpraca Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego
z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w sytuacji wystąpienia zdarzeń masowych na wybranych przykładach.
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Temat zaprezentowali: Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Kierownik Ośrodka Interwencji
Kryzysowej. Ze względu na porę roku Komisja poświęciła wiele uwagi na przedstawienie przygotowań do
realizacji zadań w ramach „Akcji Zima 2016/2017” oraz omówieniu bezpieczeństwa w okresie zimowym
polegającym na odśnieżaniu jezdni i chodników oraz miejsc uczęszczanych przez mieszkańców Miasta. Do
dyskusji w w/w tematach zaproszono przedstawicieli wszystkich spółdzielni mieszkaniowych
i administratorów budynków z terenu miasta.
Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej przedstawił informację w zakresie realizacji
porozumienia dotyczącego montażu czujników tlenku węgla w zasobach mieszkaniowych Miasta
Siemianowice Śląskie. Na grudniowej Komisji zaproponowano także przeprowadzenie debaty wśród
mieszkańców Miasta Siemianowic Śląskich odnośnie „Oceny bezpieczeństwa w mieście i zagrożeń, jak
również przystąpienia do Programu Miasta IDEI”, która to debata mogłaby się odbyć początkiem roku
2017 również za pośrednictwem internetu lub zgłoszeń telefonicznych mieszkańców, co wpłynie na poprawę
stanu bezpieczeństwa w mieście oraz zaktywizuje podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo tj. Policja,
Straż Miejska, Państwowa Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe oraz inne podmioty, gdyż w ramach
administracji zespolonej Prezydent Miasta jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa na terenie
administracyjnym Miasta.

Prezydent Miasta Siemianowic Śląskich
Rafał Piech

