Sprawozdanie
Prezydenta Miasta
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie w 2021 roku
Na podstawie art. 38b. ust. 3, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity –
Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) przedkładam Radzie Miejskiej w Jaworznie roczne sprawozdanie z działalności
w 2021 roku „Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie”, zwanej dalej Komisją.
Zgodnie z intencją ustawodawcy Komisja stanowi przede wszystkim organ opiniodawczo-doradczy Prezydenta Miasta
w opracowaniu i realizacji lokalnej strategii bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zasięgając opinii Komisji Prezydent
Miasta realizuje ustawowe zadania w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz
sprawuje nadzór nad realizowanymi zadaniami z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Zarządzeniem Nr ZK.0050.342.2021 Prezydenta Miasta Jaworzna z dnia 5 października 2021 roku, dokonano zmian
w składzie Komisji. Zmiany osobowe wynikały z nowego podziału zadań w Urzędzie Miejskim oraz w innych instytucjach.
Aktualny skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Jaworznie utworzonej zarządzeniem Nr ZK.0050.342.2021 Prezydenta
Miasta Jaworzna z dnia 5 października 2021 roku przedstawia się następująco:
Przewodniczący Komisji:
1) Paweł Silbert
Członkowie:
2) Łukasz Kolarczyk
3) Mirosław Pieczara
4) Sebastian Pycia
5) Zbigniew Piątek
6) Piotr Uwijała
7) Sławomir Zagrobelny
8) Paweł Żaba
9) Krystyna Bojęś
10) Artur Zięba
11) Bartosz Nowak

12) Mariola Zych-Walaszczyk
13) Jacek Nowicki
14) Paweł Bednarek
15) Janusz Skulich

- Prezydent Miasta Jaworzna.

- Zastępca Prezydenta Miasta,
- Radny Rady Miejskiej w Jaworznie,
- Radny Rady Miejskiej w Jaworznie,
- Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
- Komendant Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie,
- Zastępca Komendanta Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie,
- Komendant Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Jaworznie,
- przedstawiciel Referatu Współpracy z Organizacjami
Pozarządowymi w Wydziale Współpracy Społecznej i Gospodarczej,
- Komendant Straży Miejskiej w Jaworznie,
- Kierownik Referatu Bezpieczeństwa Publicznego i Zarządzania
Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony
Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie,
- Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaworznie,
- Prokurator Rejonowy w Jaworznie,
- Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów w Jaworznie,
- Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpieczeństwa.

Do głównych zadań realizowanych przez Komisję w 2021 roku należało:



dokonywanie okresowych ocen zagrożenia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie miasta;
opiniowanie pracy Policji i innych miejskich służb, inspekcji i straży, a także jednostek organizacyjnych
wykonujących na terenie miasta zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców;





opiniowanie i rekomendowanie projektu budżetu w zakresie zabezpieczenia środków finansowych niezbędnych
do realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy porządku i bezpieczeństwa obywateli, w tym przekazanie
określonych środków finansowych dla Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz finansowania innych przedsięwzięć
z zakresu poprawy bezpieczeństwa, utrzymania monitoringu wizyjnego, realizacji programów profilaktycznych i akcji
informacyjnych;
opiniowanie lokalnych programów bezpieczeństwa – Tarcza oraz Akademia Bezpieczeństwa.

Posiedzenia Komisji stanowiły forum spotkań przedstawicieli miejskich jednostek organizacyjnych, służb mundurowych,
prokuratury, inspekcji i straży oraz zapewniały na każdym posiedzeniu możliwość omówienia bieżących spraw.
Do najważniejszych z nich należały:
1) Przedstawienie sprawozdań z działalności za rok 2020 Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie, Komendy Miejskiej
Państwowej Straży Pożarnej w Jaworznie, Straży Miejskiej w Jaworznie, Prokuratury Rejonowej i Sądu Rejonowego.
Komisja zapoznała się z podejmowanymi działaniami, statystykami i wynikami osiąganymi przez te służby. Działalność służb
zaopiniowano pozytywnie.
2) Zakończenie trzyletniej kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Na mocy Zarządzenia Prezydenta Miasta
Nr ZK.0050.342.2001 z dnia 5 października 2021 r. na trzyletnią kadencję została powołana nowa Komisja Bezpieczeństwa
i Porządku.
3) Omówienie harmonogramu przyszłorocznej edycji Akademii Bezpieczeństwa, która w 2022 r. skupi się na działaniach
edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i seniorów. Harmonogram przewiduje warsztaty takie jak:
• „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy” dotyczący bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zainicjowała stworzenie programu „Jaworzno mówi STOP
cyberprzemocy”, w ramach którego zrealizowano warsztaty oraz spotkania z nauczycielami z placówek
oświatowych. Dołączenie programu „Jaworzno mówi STOP cyberprzemocy” do Akademii Bezpieczeństwa pozwoli
dotrzeć do większej ilości osób, a poprzez to podnieść świadomość dzieci, młodzieży i rodziców na temat
cyberprzemocy i innych e-zagrożeń,
• wtargnięcie napastnika do szkoły – celem warsztatów jest nauczenie uczniów klas pierwszych szkół średnich
właściwego zachowania i postępowania w przypadku ataku terrorystycznego. Zajęcia prowadzi zewnętrzna
wyspecjalizowana firma, której wykładowcy są równocześnie instruktorami policyjnych sił antyterrorystycznych,
• pikniki bezpieczeństwa dla szkół podstawowych – spośród szkół podstawowych z terenu miasta wybierane są 3-4,
które organizują pikniki rodzinne i w ramach Akademii Bezpieczeństwa służby miejskie wraz z Wydziałem
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności aktywnie włączają się w organizowanie imprez. Podczas trwania
pikników funkcjonariusze KMP, ST oraz strażacy z PSP oraz OSP nauczają zasad udzielania pierwszej pomocy,
prowadzą prelekcje na temat bezpieczeństwa i prezentują wyposażenie samochodów służbowych. Uczestnicy
pikników otrzymają ulotki informacyjne, upominki oraz gadżety związane z bezpieczeństwem.
• Akademia przedszkolaka – głównym celem jest zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami zachowań
na drodze, jak i w życiu codziennym. Przedszkolaki zapoznawane są z zasadami poruszania się na drodze
na mobilnym miasteczku ruchu drogowego. Dzieci uczą się zasad pierwszej pomocy oraz jak prawidłowo
alarmować służby, gdy zachodzi konieczność otrzymania pilnej pomocy. Program prowadzony jest przy współpracy
z KMP, PSP oraz ST.
• Starsi=bezpieczni – głównym celem jest podniesienie świadomości osobom starszym w zakresie poprawy
bezpieczeństwa i zabezpieczenia mienia. Główne tematy to: jak ustrzec się przed oszustami, jak zachowywać
ostrożność przy zawieraniu umów oraz zagrożenia pożarowe i zagrożenia ze strony czadu. Warsztaty
organizowane są przy współudziale służb miejskich oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Akademia Bezpieczeństwa będzie realizowana w 2022 r. jeżeli pozwoli na to sytuacja pandemiczna w kraju i w mieście.

4) Omówienie zagrożenia ze strony dzików. Ze względu na niekorzystny odbiór przez społeczność miasta, Gmina
zrezygnowała z odstrzału redukcyjnego dzików w osiedlach mieszkaniowych (jak to miało miejsce w styczniu 2021 r., kiedy
zostało odstrzelonych 8 sztuk) i w związku z tym Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego
podjął współpracę z Kołem Łowieckim „Słonka” w celu wypracowania sposobu działania i eliminacji dzików z terenów
zabudowanych. Została podpisana umowa Gminy z Kołem, która zobowiązała Słonkę do wybudowania poza terenem
miejskim (na trasach podejść dzików) karmisk (nęcisk) sanitarnych, do których dziki są wabione i eliminowane.
W okolicach większych osiedli mieszkaniowych powstało 10 takich nęcisk. Umowa obowiązywała do 30 listopada 2021 r.
i zgodnie z jej zapisami wykonano pełny limit założonego odstrzału tj. 50 sztuk. Pomimo wyczerpania limitu, współpraca jest
kontynuowana i do dnia 31 grudnia w wymienionych nęciskach odstrzelono ponadplanowo 32 dziki.
Działania w zakresie eliminacji dzików rozpoczęły się na przełomie września i października. Cechują się dużą
intensywnością i skutecznością o czym świadczą statystyki dotyczące zgłoszeń mieszkańców w poszczególnych
miesiącach:
- maj 2021 r. - 24
- czerwiec 2021 r. - 41
- lipiec 2021 r. - 23
- sierpień 2021 r. - 26
- wrzesień 2021 r. - 24
- październik 2021 r. - 13
- listopad 2021 r. - 17
- grudzień 2021 r. - 9
5) Omówienie projektu budżetu na 2022 r. w zakresie bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
Na ten cel zaplanowano kwotę 12 933 950.00 zł, a w tym:
• Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności – 3 121 000,00 zł:
◦ 300 000,00 zł - godziny nadliczbowe funkcjonariuszy KMP w Jaworznie,
◦ 362 000,00 zł - Ochotnicze Straże Pożarne z terenu miasta,
◦ 11 200,00 zł - obrona cywilna – utrzymanie i konserwacja systemu alarmowania miasta,
◦ 309 000,00 zł - zarządzanie kryzysowe,
◦ 338 000,00 zł - utrzymanie, konserwacja i remonty monitoringu (94 kamery wizyjne, 40 kamer na wyjazdach
z miasta),
◦ 1 800 000,00 zł - rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
• Straż Miejska - 2 540 950,00 zł:
◦ 2 253 686,00 zł - wynagrodzenia,
◦ 287 264,00 zł - wydatki bieżące, w tym:
▪ 119 375,00 zł - przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
• Komenda Miejska PSP - 7 272 000,00 zł:
◦ 6 692 363,00 zł - wynagrodzenia i pochodne płac,
◦ 246 784,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
◦ 332 853,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Komisja pozytywnie zaopiniowała budżet przewidziany na bezpieczeństwo w 2022 r.
6) Omówienie informacji dla jednostek samorządu terytorialnego dotyczącej czynności koniecznych
do podjęcia w związku z optymalnym przygotowaniem do zbliżającego się okresu zimowego, służących poprawie
bezpieczeństwa mieszkańców i pozostałych osób przebywających na terenie województwa śląskiego. Odniesiono się
do przeglądu i weryfikacji istniejących planów i procedur w zakresie reagowania na wypadek wystąpienia niskich temperatur,
czy gwałtownych opadów śniegu oraz informowania ludności o możliwości pogorszenia się warunków pogodowych.

Omówiono także stan przygotowania noclegowni, zwiększoną liczbę kontroli miejsc przebywania bezdomnych oraz
kontrolowanie warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną. Sprawdzono procedury dotyczące ostrzegania
i udzielania pomocy osobom korzystających z zasilanych energią elektryczną urządzeń medycznych podtrzymujących
funkcje życiowe oraz zapewnienia zastępczych źródeł zasilania ujęć wody, sieci energetycznych, gazowych i ciepłowniczych
w przypadku awarii spowodowanej nadmiernymi opadami śniegu.
7) W związku z kryzysem migracyjnym trwającym na granicy polsko-białoruskiej w całym kraju trwa mobilizacja służb
mundurowych. Funkcjonariusze Policji są angażowani do działań bezpośrednio na granicy, jak również do kontroli pojazdów
w całym kraju. Spowodowane jest to procederem nielegalnego transportu imigrantów chcących dotrzeć
do zachodniej Europy. Analogiczna sytuacja występuje na granicy litewsko-białoruskiej, dlatego polscy funkcjonariusze policji
zostali oddelegowani do zabezpieczenia tamtejszej granicy. KMP w Jaworznie również jest zaangażowana do działań
na granicy. Z naszej jednostki oddelegowano 5 funkcjonariuszy z wydziału prewencji i ruchu drogowego, którzy pełnią służbę
w systemie rotacyjnym co dwa tygodnie. Wysyłany jest również radiowóz oraz sprzęt potrzebny funkcjonariuszom.
Od 22 października 2021 r. na terenie kraju wprowadzono program „Zapora” mający na celu wykrywanie nielegalnego
przewozu osób. Do transportu imigrantów w głównej mierze używane są busy, w których można przewieść dużą ilość osób
jednocześnie. KMP w Jaworznie całodobowo zaangażowana jest do działań kontrolnych. Od 22 października br. sprawdzono
na terenie miasta 2800 samochodów osobowych oraz 1100 busów. Oddział Straży Granicznej w Sosnowcu rozpoczął
współpracę z tutejszą jednostką KMP oraz gminą, w przypadku ujawnienia nielegalnych imigrantów. Służby mają 48h
na postępowanie administracyjne oraz sprawdzenie statusu osób zatrzymanych. Z informacji Straży Granicznej należy
przygotować się na uruchomienie nowego szlaku przerzutowego, który zostanie utworzony przez Białorusinów na granicy
z Ukrainą. W tym przypadku transport imigrantów skoncentrowany zostanie na południu Polski.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
Jaworzno, 7 stycznia 2022 r

