SPRAWOZDANIE NR ZKO.5511.2.2018
PREZYDENTA MIASTA ŻORY
z dnia 22 lutego 2018 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2017,
poz. 1875 ze zm.) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.42.2015 z dnia 09.01.2015 r. Celem
Komisji jest realizacja 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. Skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przedstawiał się następująco: Waldemar
Socha - Przewodniczący Komisji - Prezydent Miasta, Krzysztof Mentlik, Andrzej Lis – Radni Rady
Miasta, Bronisław Pruchnicki, Marek Zdziebło, Waldemar Jokel, – osoby powołane przez Prezydenta
Miasta, Dariusz Woźniak, Arkadiusz Muras – przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego
Policji, Leszek Urbańczyk - prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego.
1. W 2017 roku Komisja na swoich posiedzeniach zajmowała się następującymi zagadnieniami:
- oceniono zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu;
- wysłuchano i omówiono sprawozdania Komendanta Miejskiego Policji oraz Komendanta Miejskiego PSP
z działalności w 2016 r;
- zaopiniowano pracę Komendy Miejskiej Policji, Komendanta Miejskiego PSP i innych powiatowych służb,
inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli;
- rozpatrzono sprawozdania koordynatorów z realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony
Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego – Bezpieczne Żory na lata 2012 – 2017;
- zaopiniowano projekt budżetu miasta na 2018 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
obywateli (środki na etaty policjantów kontraktowych i kwota 60.000,00 zł. na dodatkowe patrole Policji);
- omówiono plan rozbudowy systemu monitoringu miasta w 2018 r. oraz usytuowanie nowych kamer;
- rozważano umieszczenie kamer na drogach wlotowych i wylotowych z miasta, które miałyby możliwość
zapisu i weryfikacji tablic rejestracyjnych pojazdów;
2. Omówiono aktualne problemy związane z bezpieczeństwem publicznym na terenie Miasta:
- zwiększenia ilość fałszywych alarmów pożarowych i pożarów sadzy w kominach;
- zwiększenia ilości zatruć tlenkiem węgla i prowadzonej akcji „Czad”, w ramach której zakupiono
a następnie zainstalowano czujniki czadu w mieszkaniach osób najbardziej potrzebujących;
- likwidacji handlu tzw. „dopalaczami” oraz prowadzonej miejskiej kampanii społecznej „STOP dopalaczom,
chroń swoje dzieci”;
- wykorzystania możliwości aplikacji „Moja Komenda”, która umożliwia wyszukanie każdego
- pojawienia się na terenie miasta stad dzików i ograniczenia ich populacji poprzez wykoszenie terenów ich
bytowania oraz zwiększenie limitu odstrzału.
- wykorzystania kamer umieszczonych na terenach prywatnych posesji;
- wzrostu liczby kolizji na ulicy Wodzisławskiej i DK 81;
- wniosku do Prezydenta Miasta o kwotę 100 ty. zł. na modernizację budynków OSP Żory i Kleszczów;
- przeprowadzenia akcji informacyjnej „Bezpieczny Pieszy” dla społeczności lokalnej (szkolenia oraz
przygotowanie specjalnej ulotki na ten temat);
- palenia odpadami i przeprowadzonej kontroli pieców i próbek popiołu na prywatnych posesjach w celu
przekazania ich do dalszych badań w laboratorium analiz śladowych;
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- wypadków na ul. Dąbrowskiego (planuje się ograniczenie prędkości do 40 km/h oraz umieszczone
specjalnych słupków odblaskowych).

Prezydenta Miasta
Waldemar Socha
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