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SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
z dnia 17 stycznia 2013 r.
Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2012 roku.
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działa w oparciu o art. 38 a, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.), celem realizacji zadań
Prezydenta Miasta w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach z zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. W marcu 2012 r.
upłynęła kadencja Komisji powołanej Zarządzaniem Prezydenta Miasta Lublin Nr 147/2009 z dnia 2 marca
2009 r. w sprawie utworzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Zgodnie z art. 38a, ust. 5, 6, 7
i 8 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym na podstawie Zarządzenia nr 17/3/2012 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 5 marca 2012 r. powołana została Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego,
w skład której wchodzą:
- Pan dr Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin (Przewodniczący Komisji),
- Pan Andrzej Wojewódzki – Sekretarz Miasta Lublin (Zastępca Przewodniczącego Komisji),
- Pan Jerzy Ostrowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miasta Lublin,
- Pani Dorota Gąsior – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie,
- Pan Zbigniew Jurkowski – Radny Rady Miasta Lublin,
- Pan Tomasz Pitucha – Radny Miasta Lublin,
- Pan podinsp. Mariusz Siegieda – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie,
- Pani nadkom. Dolores Mendzin-Opryńska – Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Lublinie.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli ponadto:
- Pani Jadwiga Nowak – Prokurator Rejonowy Lublin – Północ w Lublinie,
- Pan Zdzisław Kulesza – Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie,
- Pan Robert Lenarcik – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin,
- Pani Irmina Nikiel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,
- Pan bryg. Mirosław Hałas – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie,
- Pan Jacek Kucharczyk – Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń, podczas których zajmowano się przedstawionymi
poniżej tematami:
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CZĘŚĆ I.
I. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 10 stycznia 2012 r.
Posiedzenie poświęcone było przyjęciu sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego za 2011 roku. Sprawozdanie zostało przyjęte.
CZĘŚĆ II.
II. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 14 marca 2012 r.
Było to pierwsze posiedzenie Komisji w nowej kadencji, podczas którego omówiono następujące
zagadnienia:
1. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2012 r.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2011 rok, w tym realizacja Programu zapobiegania przestępczości
oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Lublin”.
Realizacja programu wynika z zapisu Uchwały nr 755/XXXII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 30
czerwca 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu zapobiegania przestępczości oraz porządku
publicznego i bezpieczeństwa obywateli „Bezpieczny Lublin”. Zadania programu realizowano poprzez
współpracę pomiędzy poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miasta, Komendą Miejską Policji
w Lublinie, MOPR w Lublinie. Zadaniem podmiotów uczestniczących w realizacji programu jest
skoordynowanie działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców. Sprawozdanie zostało
przyjęte jednogłośnie przez Komisję.
3. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie nt. realizacji zadań w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców oraz realizacji porozumienia w sprawie zorganizowania służb
ponadnormatywnych w 2011 roku.
Pan Sławomir Góźdź zreferował sprawozdanie z działalności Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
Podkreślił, iż nastąpił wzrost wskaźnika wykrywalności ogólnej przestępstw o charakterze kryminalnym.
Jednocześnie podziękował za środki przekazane sfinansowanie funkcjonowania patroli
ponadnormatywnych, które odgrywają dużą rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa. Sprawozdanie zostało
przyjęte jednogłośnie.
4. Informacja Komendanta Staży Miejskiej Miasta Lublin nt. realizacji zadań w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w 2011 r.
Pan Komendant omówił zadania realizowane przez Straż Miejską Miasta Lublin. Przestawił również
informację nt. funkcjonującego w sezonie turystycznym posterunku Straży Miejskiej nad Zalewem
Zemborzyckim, którego otwarcie przyniosło wymierny efekt. Poinformował o zakupieniu przez Straż
Miejską fotoradaru. Podsumowując swoją wypowiedź stwierdził, iż następuje wzrost poczucia
bezpieczeństwa mieszkańców. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
5. Informacja Komenda Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nt. realizacji zadań w zakresie
porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców 2011 r.
Pan Komendant podkreślił, iż w roku 2011 zmniejszyła się liczba ogólna interwencji straży pożarnej
w stosunku do roku poprzedniego. Zwrócił uwagę na rozkład pożarów w mieście, uwzględniając tereny
zielone, które generują dużą ilość pożarów. Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie. Powyższe
sprawozdania zostały przedstawione na sesji Rady Miasta w dniu 31 marca 2012 r. Ponadto podczas
posiedzenia omówiono kwestie związane z incydentem jaki miał miejsce podczas jednego ze
zgromadzeń publicznych. Na schodach Ratusza pojawił się zamaskowany mężczyzna który wykonywał
różnego rodzaju gesty – przypominające faszystowskie pozdrowienia. Przewodniczący Komisji zwrócił
się do Komendantów Policji i Straży Miejskiej o zweryfikowanie aktywności na terenie miasta grup
o poglądach nazistowskich. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania
Kryzysowego zasugerował potrzebę wprowadzenia zmian w regulaminie Urzędu Miasta Lublin
w zakresie kompetencji do obsługi spraw związanych z organizacją zgromadzeń publicznych.
CZĘŚĆ III.
Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 20 kwietnia 2012 r., podczas którego
omówiono następujące tematy:
1. Bezpieczeństwo uczestników Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.
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Przedstawiciele Wydziału Strategii i Rozwoju UM Lublin omówili stan przygotowań do organizacji
koncertu inaugurującego Lubelskie Dni Kultury Studenckiej, który odbył się w dniu 17 maja 2012 r.
W dalszej kolejności głos zabrały osoby reprezentujące poszczególne samorządy studenckie informując
o stanie przygotowań do organizacji i zabezpieczenia zaplanowanych imprez. Ponadto poinformowali
o podjętych działaniach mających na celu zminimalizowanie występującego od lat problemu głośnej muzyki
i hałasu po godzinie 22. Jednocześnie podkreślili, iż w br. nie odbędzie się korowód ulicami miasta.
Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego zwrócił się z prośbą do
organizatorów o dołożenie wszelkich starań w zakresie zabezpieczenia wszystkich koncertów i imprez
z zachowaniem standardów jakie są przewidziane przy organizacji imprez masowych. Takie działania będą
miały wpływ na ograniczenie wystąpienia działań niepożądanych. Zaapelował do studentów o przekazanie
informacji na swoich uczelniach, by dojście do miejsca imprez i powrót z nich odbywały się w sposób
bezpieczny i kontrolowany z zachowaniem postaw dobrych obyczajów oraz z poszanowaniem zasad
współżycia społecznego. Ponadto Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie
zaapelował by na wszystkich imprezach studenckich były zapewnione drogi dojazdu dla karetek oraz aby
zorganizowane były punkty medyczne.
2. Bezpieczeństwo mieszkańców miasta podczas „Sezonu Turystycznego”.
Informację w przedmiotowej sprawie przedstawili: Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie,
Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin, Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
oraz Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Zastępca
Komendanta Miejskiego Policji poinformował, iż powołana została drużyna rowerowa, której zadaniem
będzie ona patrolowanie rejonu Zalewu Zemborzyckiego oraz ścieżki rowerowej. Podziękował Panu
Prezydentowi za dofinansowanie tej formy działań. Ponadto omówił organizację służby patrolowej
w rejonie Starego Miasta z uwzględnieniem miejsc, które będą patrolowane przez patrole
ponadnormatywne. Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin poinformował, iż wzorem roku ubiegłego
nad Zalewem Zemborzyckim zostanie otwarty posterunek sezonowy. Ponadto prowadzone będą patrole
rowerowe, na skuterach, zaś teren zalewu patrolowany będzie przy pomocy łodzi. Straż Miejska zadba także
o porządek na deptaku i w ogródkach przy lokalach gastronomicznych. W dalszej części posiedzenia
omówione zostały aspekty zabezpieczenia pożarowego. Działania prewencyjne jakie podejmuje Straż
Pożarna w okresie sezonu turystycznego polegają głownie na kontroli pod kątem zabezpieczenia p.poż.
obiektów przeznaczonych na wypoczynek dzieci i młodzieży. Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego
Pogotowia Ratunkowego poprosił o zapewnienie środków na stworzenie dodatkowych etatów dla
ratowników. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformowała o prowadzonych kontrolach stanu
wód Zalewu oraz punków gastronomicznych. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego odniósł się do
zabezpieczenia obiektów małej architektury – m.in. placów zabaw oraz obiektów przeznaczonych do
zorganizowanego wypoczynku.
3. Zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom dużych imprez plenerowych w kontekście dojazdu służb
ratowniczych.
Powyższy temat został zreferowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego, który
zaprezentował najbardziej newralgiczne miejsca organizacji imprez masowych, które wymagają wnikliwej
oceny oraz podjęcia stosownych działań w celu zapewnienia drożności dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdu
ambulansów. Podniesiony został również temat zapewnienia bezpieczeństwa drogowego w okolicach szkoły
przy ul. Krańcowej.
CZĘŚĆ IV.
IV. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 26 września 2012 r., podczas
którego omówiono następujące tematy:
1. Bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców w tym prowadzenie edukacji w zakresie udzielania pomocy
w stanach zagrożenia życia.
Zastępca Dyrektora Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ Lublin przedstawiła dane
odnośnie liczby zespołów ratunkowych i czasu ich dojazdu do wypadku. Przywołała przepisy prawne,
w myśl których osoba będąca w miejscu zdarzenia jest zobowiązana do udzielenia pierwszej pomocy
i skutecznego powiadomienia służb medycznych. Ponadto poinformowała, iż Ośrodek Szkoleniowy przy
Wojewódzkim Pogotowiu Ratunkowym SP ZOZ w Lublinie jest zaangażowany w szkolenia dyspozytorów
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medycznych. Prowadzone są kursy z profesjonalnego wykorzystania sprzętu medycznego oraz planu
ratownictwa.
2. Informacja nt. sytuacji epidemiologicznej na terenie naszego miasta – zapobieganie chorobom zakaźnym
i epidemiom oraz zasady postępowania w przypadku ich wystąpienia.
Powyższy temat omówiła Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Lublinie, która
stwierdziła m.in. że niepokojąca jest sytuacja odnośnie zachorowań na gruźlicę. Ponadto poinformowała, iż
celem zapobiegania chorobom realizowane są szczepienia ochronne, zarówno obowiązkowe jak i zlecane.
Nastąpił wzrost ilości szczepień przeciw żółtej gorączce i durowi brzusznemu ze względu na wyjazdy
w rejony endemiczne. Jednocześnie przedstawiła zasady postępowania w przypadku wystąpienia ognisk
chorób zakaźnych, które reguluje ustawa z dnia 14 marca 1985 r.
3. Utrzymanie obiektów budowanych – obowiązki właściciela.
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Lublinie przedstawił główne zasady użytkowania
obiektów budowlanych w sposób zgodny z jego przeznaczeniem. Zwrócił również uwagę na konieczność
utrzymywania ich w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego
pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Podkreślił, że dużą rolę w tym zakresie
odgrywa regularne przeprowadzanie okresowych kontroli przewidzianych przepisami prawa budowlanego.
4. Podsumowanie Sezonu turystyczne w mieście w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Komendant Miejski Policji w Lublinie poinformował, iż mając na uwadze prawidłowe zabezpieczenie
Sezonu Turystycznego został powołany nieetatowy sezonowy Zespól d/s zwalczania przestępstw
i wykroczeń na wodach i terenach rekreacyjnych miasta Lublin. Ponadto patrolowane były tereny często
odwiedzane przez turystów (Stare Miasto, Krakowskie Przedmieście, ul. Lubartowska). Patrole
ponadnormatywne kierowane były w rejony obejmujące szlaki turystyczne oraz rejony imprez masowych
o charakterze kulturalnym i sportowym. Policjanci z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji
KMP Lublin prowadzili prelekcje i pogadanki wśród dzieci oraz młodzieży kolonijnej i półkolonijnej
z zakresu bezpieczeństwa na wodach i terenach przywodnych. W czasie trwania sezonu turystycznego 2012
nad Zalewem Zemborzyckim odnotowano 1 przypadek utonięcia. Przyjąć należy, że główne założenia
programu przedsięwzięć w ramach zabezpieczenia Sezonu turystycznego pod względem bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie miasta Lublin zostały zrealizowane.
CZĘŚĆ V.
V. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego z dnia 10 grudnia 2012 r. podczas
którego omówiono następujące tematy:
1. Informacja nt. przygotowań w zakresie udzielenia pomocy mieszkańcom miasta Lublin, na wypadek
zaistnienia intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur oraz w innych trudnych sytuacjach pogodowych
i bytowych.
Temat omówiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie, która stwierdziła, iż jak co
roku w okresie zimowym Ośrodek jest odpowiednio przygotowany do spełniania swoich zadań. Obejmują
one pomoc osobom bezdomnym, starszym i samotnym oraz dla wszystkich osób znajdujących się w trudnej
sytuacji. Przede wszystkim Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zapewnia ciepły posiłek osobom
potrzebującym, a także stara się zabezpieczyć ubrania i miejsca noclegowe dla osób bezdomnych.
2. Informacja nt. stanu przygotowań służb komunalnych miasta do okresu jesienno – zimowego w tym
zapewnienia przejezdności dróg miejskich.
Temat zreferował Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. W swojej wypowiedzi
podkreślił, że za zimowe utrzymanie dróg publicznych, chodników, placów, schodów, kładek dla pieszych
na terenie miasta Lublin odpowiada Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Zimowym utrzymaniem objęta jest
również część dróg wewnętrznych. Zarząd odpowiada za odśnieżanie dróg publicznych o łącznej długości
539,27 km.
3. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Lublin na 2013 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Grzegorz
Alinowski przedstawił informację nt. projektu budżetu Miasta Lublin na 2013 rok w zakresie
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bezpieczeństwa i porządku publicznego. Projekt budżetu Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie na 2013 rok przedstawił Komendant Mirosław Hałas. Podkreślił on, że przedstawiony projekt
jest na poziomie projektu sprzed 4 lat. Komendant zwrócił uwagę na to, że mogą wystąpić trudności
z finansowaniem sprzętu, odzieży, paliwa do samochodów. Członkowie Komisji pozytywnie zaopiniowali
przedstawione projekty budżetów.

Prezydent Miasta Lublin

Krzysztof Żuk

