
 

 

SPRAWOZDANIE NR OR.0640.1.2019 

PREZYDENTA MIASTA ŻORY 

z dnia 19 marca 2019 r. 

w sprawie działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok 

Na podstawie art. 38a ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018 

poz. 995 t.j.) oraz Zarządzenia Prezydenta Miasta Żory OR.0050.51.2018 z dnia 10.01.2018 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, 

- w pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez Prokuratora Okręgowego: Leszek 

Urbańczyk. 

1. W 2018 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 2017 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; 

- przygotowano projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa 

Obywateli i Porządku Publicznego - Bezpieczne Żory” na lata 2018-2023, który Uchwałą Rady Miasta Żory 

nr 512/XL/18 z dnia 22.02.2018 r. został przyjęty do realizacji. 

- zaopiniowano projekt budżetu miasta na 2019 r. w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 

obywateli (min. środki na etaty policjantów kontraktowych, obsługę monitoringu miasta, kwota 60.000,00 zł. 

na dodatkowe patrole Policji); 

2. Omówiono aktualne  problemy związane z bezpieczeństwem publicznym na terenie Miasta: 

- zwiększenie liczby kradzieży w sklepach wielkopowierzchniowych 

- likwidacja handlu tzw. „dopalaczami” 
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- pożar na terenie firm Kapadora oraz Gum Recycling 

- wzrost ilości wypadków drogowych 

- rozmieszczeniem kamer monitoringu miasta na wylotach ulic 

- upowszechnianiem programu: „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, 

aplikacji mobilnej „Moja Komenda” 

- zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej i ruchu drogowym 

- wygaśnięcie porozumienia w sprawie pokrywania kosztów utrzymania dodatkowych etatów Policji 

w rewirze dzielnicowych Komendy Miejskiej Policji w Żorach 

- zagrożenia w sieciach internetowych. 

  

 
Prezydent Miasta Żory 

 

 

Waldemar Socha 
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