
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2020 r.

w sprawie sprawozdania Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku 
za rok 2019

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., 
poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 38b ust. 3, art. 91 i art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 511 z późn. zm.)

Rada Miasta Katowice 
uchwala:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 
rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miasta Katowice

z dnia....................2019 r.

Sprawozdanie Prezydenta Miasta z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019 r.

Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 poz. 511 z późn. 
zm.) Prezydent Miasta Katowice Zarządzeniem nr 1805/2018 z dnia 9 lutego 2018 r. powołał w Mieście 
Katowice Komisję Bezpieczeństwa i Porządku na trzyletnią kadencję. Komisja została powołana  w celu 
realizacji zadań Prezydenta Miasta Katowice w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, 
inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli.

SKŁAD KOMISJI
Zarządzenie nr 1805/2018 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie powołania 

Komisję Bezpieczeństwa i Porządku; zmiany: Zarządzenie nr 386/2019 Prezydenta Miasta Katowice z 
dnia  5 lipca 2019 r. oraz Zarządzenie nr 695/2019 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 6 grudnia 2019 r.

W 2019 r. w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Katowicach wchodzili:
Przewodniczący Komisji - Marcin Krupa - Prezydent Miasta Katowice.
Członkowie Komisji:

- radni delegowani przez Radę Miasta: Wiesław Mrowiec, Borys Pronobis,

- osoby powołane przez Prezydenta Miasta Katowice:

Małgorzata Moryń-Trzęsimiech - Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice,
Mirosław Cygan - Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Katowice,
Paweł Szeląg - Komendant Straży Miejskiej w Katowicach,

- Prokuratorzy wskazani przez Prokuratora Okręgowego w Katowicach:

Bogusława Szczepanek-Siejka - Prokurator Rejonowy Katowice-Południe,
Katarzyna Kluczewska - Prokurator Rejonowy Katowice-Północ,
Anna Łukasik - Prokurator Rejonowy Katowice-Wschód,
Wioletta Korusiewicz - Prokurator Rejonowy Katowice-Zachód,

- przedstawiciele delegowani przez Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach:

podinsp. Artur Orman - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Katowicach,
nadkom. Tomasz Ciepał - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Katowicach,

- przedstawiciele powołani przez Prezydenta Miasta Katowice z głosem doradczym:

mł.bryg. Arkadiusz Korzeniewski - Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach,
Maciej Maciejewski - Pełnomocnik Prezydenta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
Sławomir Witek - Naczelnik Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice,
Anna Trepka - Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach.
 
 
 DZIAŁALNOŚĆ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU W 2019 R.
Na podstawie tematów zaproponowanych przez przedstawicieli Komisji opracowany został Plan pracy 

Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na rok 2019 - stanowiący podstawę jej działalności. W 2019 r. odbyły 
się cztery posiedzenia Komisji, w trakcie których omawiano następujące tematy:

1. Informacja o stanie bezpieczeństwa miasta Katowice za 2018 r.

2. Opiniowanie Sprawozdania z Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 
obywateli i porządku publicznego w 2018 r.

3. Problematyka wykroczeń szczególnie uciążliwych społecznie w analizie reakcji funkcjonariuszy Policji 
w roku 2018 w porównaniu do roku 2017.
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4. Pseudokibice problematyka subkultur na terenie miasta i ich oddziaływanie na bezpieczeństwo i 
porządek publiczny w mieście w roku 2018.

5. Budowanie lokalnych płaszczyzn współpracy Terenowych Punktów Pomocy Społecznej z komisariatami 
Policji i Strażą Miejską w celu zniwelowania dysproporcji społecznych.

6. Bezdomność i żebractwo wśród osób dorosłych na terenie Katowic.

7. Zagrożenie życia i zdrowia w związku z przebywaniem osób bezdomnych w pomieszczeniach 
niemieszkalnych tj. kanały ciepłownicze, piwnice, strychy, ogródki działkowe itp.

8. Przeciwdziałanie przemocy, patologiom i niedostosowaniu społecznemu oraz ograniczenie 
przestępczości nieletnich.

9. Stan bezpieczeństwa w rejonie ulic: Mariacka –Mielęckiego –Dworcowa -Plebiscytowa oraz Matejki i 
Opolskiej związany ze zlokalizowanymi tam lokalami o charakterze rozrywkowym – poziom i charakter 
przestępczości w tym rejonie w 2018 r; podjęte działania w 2018 r. w celu zapobiegania i zmniejszenia ilości 
czynów zabronionych w tym zakresie oraz jakie działania prewencyjne zostaną podjęte w 2019 r. dla 
zwiększenia poziomu bezpieczeństwa osób przebywających w rejonie tych ulic, ilość patroli jakie w okolicy 
tych ulic pełnią służbę w okresie piątek-niedziela oraz możliwości zwiększenia ich liczby.

10. Stan bezpieczeństwa w rejonie ulic: Mariacka – Mielęckiego – Dworcowa – Plebiscytowa oraz Matejki 
i Opolska – koncepcja systemowego podejścia do bezpieczeństwa w rejonie ww. ulic.

11. Podejmowane przez Straż Miejską w Katowicach działania w zakresie ochrony środowiska 
ograniczające tworzenie nielegalnych wysypisk odpadów.

12. Ocena realizacji zadań Straży Miejskiej w Katowicach wynikających z Ustawy Prawo o ruchu 
drogowym  w zakresie usuwania pojazdów w trybie art. 50a oraz 130a.

13. Działania strażników miejskich wobec osób spożywających napoje alkoholowe w miejscach 
publicznych, kontrole miejsc spożywania alkoholu oraz miejsc gromadzenia się osób nietrzeźwych.

14. Bezpieczeństwo w dzielnicy Szopienice - wniosek Radnego Dawida Durała.

15. Omówienie zagadnień związanych z działalnością Zespołu ds. koordynacji działań mających na celu 
przeciwdziałanie propagowaniu faszyzmu i innych ustrojów totalitarnych oraz dyskryminacji i ksenofobii.

16. Informacja nt. powołania i działalności koronera (lekarza sądowego właściwego do podejmowania 
działań w wypadku zgonu – stwierdzenie zgonu, wstępne oględziny zwłok w miejscu ich ujawnienia) w 
mieście Katowice.

17. Opiniowanie projektu budżetu miasta na rok 2020 w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony 
przeciwpożarowej w tym Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli miasta Katowice w 2020 r.

18. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Katowice z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2019r.

19. Plan pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na 2020 r.

Tematyka posiedzeń Komisji w 2019 roku miała na celu przede wszystkim opiniowanie działań 
i przedsięwzięć dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz sposobu finansowania tych zadań, 
m.in. Komisja aktywnie uczestniczyła w opracowaniu Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony 
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku była istotnym 
organem opiniodawczym oraz doradczym Prezydenta Miasta Katowice w zakresie bezpieczeństwa 
i porządku publicznego, stanowiła nie tylko ważne forum dyskusyjne, lecz przede wszystkim stała się 
narzędziem służącym wypracowywaniu konkretnych metod działania mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa w mieście.
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Uzasadnienie
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku miasta Katowice została utworzona Zarządzeniem nr 1805/2018

Prezydenta Miasta Katowice z dnia 9 lutego 2018 r. w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta w zakresie
zwierzchnictwa nad miejskimi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
Na podstawie § 15 Regulaminu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku stanowiącego Załącznik nr

1 do ww. Zarządzenia projekt sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa za rok 2019 został
zaopiniowany pozytywnie przez Komisję. 
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