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SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA LUBLIN
z dnia 29 stycznia 2015 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2014 roku
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działa w oparciu o art. 38a
ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r.
poz. 595 z późn. zm.), celem realizacji zadań Prezydenta Miasta w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań
określonych w ustawach z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
Zgodnie z art. 38a ust. 5, 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym oraz na
postawie zarządzenia nr 17/3/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 marca 2012 r.
w skład Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 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 Małgorzata Domagała – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lublinie,
- Pan Zbigniew Jurkowski – Radny Rady Miasta Lublin,
- Pan Tomasz Pitucha – Radny Miasta Lublin,
- Pan mł. insp. Paweł Paździor – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie,
- Pan nadkom. Tomasz Leszcz – 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,
- Pani Joanna Jać – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin,
- Pani Irmina Nikiel – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie,
- Pan st. bryg. Mirosław Hałas – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Lublinie,
- Pan Jacek Kucharczyk – Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin.
W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 posiedzenia, podczas których zajmowano
się niżej wymienionymi tematami:
I. Pierwsze posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
odbyło się w dniu 19 lutego 2014 r.
Id: 47CBD6C5-D777-44B1-B481-5D7F3C47A1AD. Projekt

Strona 1 z 9

Na posiedzeniu Komisji omówiono następujące zagadnienia:
1. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
na 2014 r.
Plan pracy został przyjęty jednogłośnie.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2013 rok, w tym realizacja Programu
Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Porządku Publicznego „Bezpieczny Lublin”.
Temat zreferował Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania
Kryzysowego Pan Jerzy Ostrowski, który wymienił podmioty uczestniczące w realizacji
Programu „Bezpieczny Lublin” oraz omówił najważniejsze zagadnienia ujęte
w sprawozdaniu. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście za 2013 rok, w tym
realizacja Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa
Mieszkańców i Porządku Publicznego „Bezpieczny Lublin” została przyjęta jednogłośnie.
Z przedmiotową informacją Rada Miasta Lublin zapoznała się i przyjęła
ją do wiadomości podczas sesji, która odbyła się w dniu 13 marca 2014 r.
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 2013 roku.
Informację nt. realizacji zadań przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji
w Lublinie Pan mł. insp. Paweł Paździor, który w swojej wypowiedzi stwierdził m.in.,
że działania podejmowane przez Komendę Miejską Policji w Lublinie są spójne
ze strategią i priorytetami Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie oraz Komendy
Głównej Policji. W dalszej części swojego wystąpienia Pan mł. insp. Paweł Paździor
przedstawił policyjne statystyki obejmujące kategorie popełnionych przestępstw,
ich sprawców a także rodzaj nałożonych kar. Ponadto omówił funkcjonowanie i wyniki
osiągnięte w 2013 r. w ramach służby patrolowej i patroli ponadnormatywnych, działania
profilaktyczne i programy prewencyjne realizowane przez KMP w Lublinie, statystyki
z zakresu ruchu drogowego oraz siły i środki zaangażowane w zabezpieczenie imprez
masowych. Informacja Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie nt. realizacji zadań
w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego w 2013 r. została
przyjęta jednogłośnie.
Z przedmiotową informacją Rada Miasta Lublin zapoznała się podczas sesji,
która odbyła się w dniu 13 marca 2014 r.
4. Informacja Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin nt. realizacji zadań
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w 2013 r.
Informację nt. realizacji zadań przedstawił Komendant Straży Miejskiej Miasta
Lublin Pan Jacek Kucharczyk, który w swoim wystąpieniu m.in. omówił funkcjonowanie
podległej mu jednostki w 2013 r., przedstawił statystyki związane z prowadzoną
działalnością oraz współpracę z Wydziałami Urzędu Miasta, Radami Dzielnic i innymi
instytucjami. Informacja Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin nt. realizacji zadań
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w 2013 r. została
przyjęta jednogłośnie.
Z przedmiotową informacją Rada Miasta Lublin zapoznała się i przyjęła
ją do wiadomości podczas sesji, która odbyła się w dniu 13 marca 2014 r.
5. Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
nt. realizacji zadań w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa
mieszkańców w 2013 r.
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Informacja została przedstawiona przez Komendanta Miejskiego Państwowej
Straży Pożarnej Pana st. bryg. Mirosława Hałasa, który stwierdził m.in., że w 2013 r.
odnotowano mniejszą liczbą zdarzeń w porównaniu do roku 2012. Dodał, iż ubiegły rok
był stosunkowo spokojny. Po raz pierwszy od kilku lat na terenie miasta odnotowano
więcej zdarzeń miejscowych niż pożarów. Informacja Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nt. stanu bezpieczeństwa i ochrony
przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2013 r. została przyjęta jednogłośnie.
Z przedmiotową informacją Rada Miasta Lublin zapoznała się i przyjęła
ją do wiadomości podczas sesji, która odbyła się w dniu 13 marca 2014 r.
6. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie
o stanie bezpieczeństwa sanitarnego miasta w 2013 roku.
Temat omówiła Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie Pani Irmina
Nikiel. W swojej wypowiedzi przedstawiła strukturę organizacyjną i zakres działania
podległej jej jednostki, opisała sytuację epidemiologiczną w zakresie chorób zakaźnych,
stan sanitarny zakładów żywności, żywienia i przedmiotów użytku oraz nadzór
nad suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia
żywieniowego. Ponadto omówiła sprawowanie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego,
stan sanitarny pomieszczeń i urządzeń wykorzystywanych przy udzielaniu świadczeń
zdrowotnych przez podmioty prowadzące działalność leczniczą, stan sanitarny obiektów
użyteczności publicznej a także działania w zakresie egzekwowania ustawowego
zakazu wytwarzania i wprowadzania do obrotu środków zastępczych. Informacja
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa
sanitarnego miasta w 2013 r. została przyjęta jednogłośnie.
Z przedmiotową informacją Rada Miasta Lublin zapoznała się i przyjęła
ją do wiadomości podczas sesji, która odbyła się w dniu 13 marca 2014 r.
7. Informacja nt. działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
miastaLublin w 2013 r.
Informację przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
Pan Robert Lenarcik, który omówił podstawy prawne funkcjonowania podległej
mu jednostki, kompetencje służb nadzoru budowlanego oraz statystyki dotyczące
prowadzonej działalności. W dalszej części swojego wystąpienia przedstawił strukturę
organizacyjną oraz stan zatrudnienia w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego miasta Lublin. Informacja nt. działalności Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w 2013 r. została przyjęta jednogłośnie.
Z przedmiotową informacją Rada Miasta Lublin zapoznała się i przyjęła
ją do wiadomości podczas sesji, która odbyła się w dniu 13 marca 2014 r.
II. Drugie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
odbyło się w dniu 24 kwietnia 2014 r.
Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:
1.

Bezpieczeństwo uczestników Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.

Realizując przedmiotowy punkt omówiono m.in. stan przygotowań do organizacji
Koncertu Prezydenckiego, zaplanowanego na błoniach przy ul. Rusałka w dniu 7 maja
2014 r. Ponadto osoby reprezentujące poszczególne samorządy studenckie
przedstawiły informację o stanie przygotowań do organizacji, w tym zapewnienia
bezpieczeństwa podczas poszczególnych imprez, w tym organizacji i trasy korowodu.
Głos zabierali
przedstawiciele Samorządu Studenckiego Politechniki Lubelskiej,
Samorządu Studenckiego UMCS oraz Samorządu Studenckiego Uniwersytetu
Medycznego. Informacje na temat przygotowana do zabezpieczenia zarówno korowodu
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jak i wszystkich zaplanowanych imprez przedstawili również Zastępca Komendanta
Miejskiego Policji w Lublinie Pan mł. insp. Paweł Paździor oraz Komendant Straży
Miejskiej Miasta Lublin Pan Jacek Kucharczyk. Podkreślić należy, iż tegoroczna trasa
przemarszu korowodu została została opracowana w taki sposób by nie spowodowała
paraliżu komunikacyjnego i była jednocześnie bezpieczna. W uzgadnianiu trasy
korowodu oprócz samorządów studenckich brali udział przedstawiciele m.in. Komendy
Miejskiej Policji w Lublinie, Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie, Wydziału Bezpieczeństwa
Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego oraz Straży Miejskiej Miasta Lublin.
2.

Bezpieczeństwo mieszkańców miasta podczas „Sezonu Turystycznego”.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie mł. insp. Paweł Paździor,
poinformował m.in., że opracowany został plan przedsięwzięć w ramach zabezpieczenia
sezonu turystycznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Lublinie,
określający przede wszystkim działania Policji zmierzające do ochrony osób
korzystających z akwenów wodnych wraz z terenami do nich przyległymi jak również
miejsc licznie odwiedzanych przez turystów. W okresie od maja do września powołane
będą sezonowe zespoły policjantów pełniące służbę na terenach rekreacyjnowypoczynkowych. W skład tych komórek wejdzie drużyna rowerowa, której zadaniem
będzie pełnienie służby w rejonie ścieżki rowerowej oraz terenu wokół Zalewu
Zemborzyckiego oraz zespół do spraw zwalczania przestępstw i wykroczeń przez
Policjantów pełniących służbę na wodach i terenach przywodnych w rejonie Zalewu
Zemborzyckiego. Ponadto w czasie trwania sezonu turystycznego w centrum miasta
oraz w miejsca najczęściej odwiedzane przez turystów do służby kierowane będą
patrole ponadnormatywne. Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin Pan Jacek
Kucharczyk stwierdził m.in., że w ramach zapewnienia bezpieczeństwa i porządku
publicznego Straż Miejska współpracuje z Policją, Strażą Graniczną, Żandarmerią
Wojskową, Strażą Leśną, Sanepidem oraz poszczególnymi Wydziałami Urzędu Miasta
Lublin. W celu zwiększenia mobilności w rejonie Zalewu Zemborzyckiego prowadzone
są szkolenia w zakresie patentu motorowodnego niezbędnego do obsługi łodzi
patrolowej oraz szkolenie z zakresu uprawnień ratownika wodnego. Głównymi rejonami
działań Straży Miejskiej w sezonie turystycznym będą przede wszystkim rejon Starego
Miasta, Zalew Zemborzycki, dworce i przystanki komunikacji publicznej oraz ścieżki
piesze i rowerowe. Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego Pan Robert Wawruch stwierdził, że ramach przygotowań do sezonu
letniego 2014 sprawdzono stan techniczny sprzętu ratowniczego. Dodał również, że
w okresie do 15 czerwca do 30 września, zgodnie z umową zawartą pomiędzy WOPR
a Gminą Lublin, na terenie akwenu Zalewu Zemborzyckiego prowadzone będą patrole
ratownicze oraz w przypadku wystąpienia zagrożeń podejmowane będą stosowne
działania. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie Pani Irmina Nikiel
przedstawiła informację o kontrolach prowadzonych w obiektach świadczących usługi
turystyczne oraz punktach związanych z ruchem turystycznym. W okresie trwania
„Sezonu Turystycznego” prowadzona będzie analiza mikrobiologiczna wód Zalewu
Zemborzyckiego. Ponadto szczegółową kontrolą objęte zostaną punkty gastronomiczne
nad Zalewem Zemborzyckim oraz ogródki przy lokalach na terenie miasta. Kontrolą
objęte będą również placówki wypoczynku dzieci i młodzieży. Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego miasta Lublin Pan Robert Lenarcik poinformował, iż nadzór
budowlany prowadzi kontrole stanu technicznego obiektów małej architektury (place
zabaw, piaskownice) oraz placówek wypoczynku dzieci i młodzieży. Podsumowując
wszystkie wystąpienia Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin Pan Jerzy Ostrowski zaapelował o dobrą
współpracę wszystkich służb w zbliżającym się okresie letnim.
3. Organizacja bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży „Bezpieczne
Wakacje”.
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Temat omówił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie Pan mł. insp.
Paweł Paździor, który stwierdził, iż zapewnienie bezpiecznego wypoczynku dzieci
i młodzieży opiera się na współpracy z wieloma służbami (Strażą Miejską, Sanepidem,
Nadzorem Budowlanym, MOPR). Wraz ze Strażą Miejską prowadzone są wspólne
działania prewencyjne pod nazwą „GIMBUS PATROL”, których celem jest poprawa
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca
letniego wypoczynku oraz miejsca spotkań młodzieży. Policja nawiązuje również
współpracę z organizatorami półkolonii, na których organizowane są pogadanki
z zakresu bezpieczeństwa oraz rozdawane są materiały profilaktyczno-prewencyjne.
W okresie letnim zorganizowany zostanie „Dzień otwarty w Komendzie Miejskiej Policji
w Lublinie” podczas którego dzieci i młodzież będą miały możliwość zapoznania się
z pracą policjanta.
III. Trzecie posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
odbyło się w dniu 30 września 2013 r.
Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:
1. Charakterystyka zagrożeń występujących na terenie miasta a poczucie
bezpieczeństwa mieszkańców - podejmowanie działań ograniczających
najbardziej uciążliwe zagrożenia.
Temat omówił Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie
Pan nadkom. Tomasz Leszcz, który w swojej wypowiedzi scharakteryzował występujące
zagrożenia, przedstawił okoliczności i warunki sprzyjające dokonywaniu przestępstw
oraz omówił działania Policji mające na celu ograniczenie najbardziej uciążliwych
zagrożeń.
Jednym z problemów poruszonych w toku dyskusji była kwestia związana
z zagrożeniem w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej, Diamentowej
oraz Jana Pawła II. Skrzyżowanie to zostało wskazane jako bardzo niebezpieczne.
Dochodzi tam do wielu wypadków i kolizji drogowych, których przyczyną
jest m.in. obowiązująca organizacja ruchu. Radny Rady Miasta Lublin Pan Tomasz
Pitucha złożył wniosek o skierowanie wystąpienia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Publicznego o zapewnienie w budżecie miasta na 2015 r. środków z przeznaczeniem na
wprowadzenie zmian w organizacji ruchu w tym rejonie. Przedmiotowy wniosek został
przyjęty przez Komisję. Ponadto członkowie Komisji zdecydowali, iż na kolejnym
posiedzeniu szerzej zostanie omówiony temat dot. zagrożeń w ruchu drogowym
występujących na terenie miasta.
Realizując przedmiotowy wniosek do Prezydenta Miasta Lublin skierowane
zostało wystąpienie o zapewnienie w budżecie miasta na 2015 r. środków
z przeznaczeniem na wprowadzenie zmian w organizacji ruchu mających na celu
wyeliminowanie zagrożeń występujących na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej,
Diamentowej oraz Jana Pawła II.
2.

Poprawa bezpieczeństwa w komunikacji miejskiej.

Temat omówił nadkom. Tomasz Leszcz, który poinformował, iż w 2013 roku
Komenda Miejska Policji w Lublinie włączyła się do akcji „Nie bądź bierny, powiadom”
organizowanej razem z Zarządem Transportu Miejskiego w Lublinie oraz Strażą Miejską
Miasta Lublin. Celem akcji było wspólne działanie służb mające za zadanie
zapobieganie aktom wandalizmu, popełnianiu przestępstw i wykroczeń w środkach
komunikacji miejskiej oraz na przystankach autobusowych. Pan nadkom. Tomasz
Leszcz poinformował również, iż w ramach współpracy z Zarządem Transportu
Miejskiego podejmowane są stałe działania prewencyjne oraz działania służb
operacyjnych. Głos zabrał również Pan Andrzej Satke dyrektor ds. eksploatacyjnych
MPK Lublin. W swojej wypowiedzi stwierdził, iż na bezpieczeństwo w pojazdach
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komunikacji miejskiej w dużej mierze mają wpływ: monitoring wewnątrz autobusów
i trolejbusów oraz kamery rejestrujące wszystko to co się dzieje na drodze przed
pojazdem. Ponadto Pan Andrzej Satke dodał, iż od kliku lat MPK wspólnie z Komendą
Miejską Policji prowadzi wspólną akcję wymierzoną przeciwko kieszonkowcom – na
określonych liniach i przystankach wytypowanych przez Policję pojawia się głosowy
komunikat „Uwaga na kieszonkowców”. Prowadzone działania oraz funkcjonowanie
monitoringu w pojazdach wpłynęły na znaczny spadek ilości kradzieży kieszonkowych
w środkach komunikacji miejskiej.
3. Stop dealerom – ograniczenie możliwości działania dealerów w rejonie
szkół.
Temat omówiła Zastępca Dyrektora MOPR w Lublinie Pani Edyta Bujalska –
Pawlak. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż problem upowszechniania się narkotyków
wśród dzieci i młodzieży stał się faktem. W ramach działań profilaktycznych w szkołach
prowadzone są spotkania z młodzieżą i rodzicami na których przedstawiane są
negatywne skutki uzależnień od substancji psychotropowych. Pan nadkom. Tomasz
Leszcz stwierdził, iż Policjanci stale współpracują z podmiotami prowadzącymi działania
na rzecz przeciwdziałania uzależnieniom. Policjanci na bieżąco utrzymują kontakt
z dyrekcją i pedagogami szkolnymi, co pozwala na szybką identyfikację i zatrzymywanie
dealerów narkotykowych prowadzących działalność w rejonach szkół. Ponadto
prowadzą spotkania edukacyjne, na których omawiane są konsekwencje prawne oraz
zdrowotne związane z zażywaniem środków odurzających. Głos zabrał również
Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin Pan Jacek Kucharczyk, który stwierdził, że
Straż Miejska systematycznie kontroluje otoczenie placówek oświatowych oraz miejsca
gromadzenia się młodzieży. Pan Jacek Kucharczyk dodał również, że temat środków
odurzających jest poruszany podczas pogadanek prowadzonych w szkołach.
4.

Bezpieczna droga dziecka do szkoły i domu.

Temat omówiła Pani Edyta Bujalska – Pawlak, która m.in. zwróciła uwagę
na szczególnie niebezpieczne sytuacje, w których na co dzień znajdują się dzieci przechodzenie przez jezdnię, poruszanie się w przypadku braku chodnika lub pobocza
oraz zachowanie się w miejscach oczekiwania na przyjazd autobusów. Dążąc
do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży w drodze do szkoły ważne
jest prowadzenie działań profilaktyczno-edukacyjnych. Pan nadkom. Tomasz Leszcz
stwierdził, że policjanci uczestniczą w szeregu spotkań z zakresu szeroko pojętego
bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Warto też zwrócić uwagę
na działania prowadzone wspólnie ze Strażą Miejską Miasta Lublin p.n. „GIMBUS
PATROL”, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży m.in.
w rejonach szkół oraz miejscach spotkań młodzieży. Pan Jacek Kucharczyk dodał, że
Straż Miejska wspólnie z funkcjonariuszami Policji w okresie od 1 do 5 września br.
prowadziła kontrole z zakresu właściwego oznakowania przejść dla pieszych oraz
respektowania zasad i przepisów ruchu drogowego przez kierowców, rowerzystów
i pieszych. Ponadto wzorem roku ubiegłego przeprowadzone zostały kontrole
w okolicach szkół, przedszkoli i placówek oświatowych, podczas których wykazano
22 zastrzeżenia (m.in. uschnięte drzewa zagrażające przechodniom, brak
wyznaczonych przejść dla pieszych, uszkodzone elementy budynków).
5. Omówienie stanu przygotowań oraz koordynacji służb miejskich
działających w obszarze zabezpieczenia społecznego na rzecz osób bezdomnych,
starszych, samotnych i potrzebujących
wsparcia w celu
zapobiegania
negatywnym skutkom zimy.
Temat zreferowała Pani Edyta Bujalska-Pawlak, która stwierdziła m.in.,
że podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy MOPR podejmują działania prewencyjne
wobec osób potrzebujących, szczególnie narażonych na ujemne skutki niskich
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temperatur. Pracownicy socjalni systematycznie wizytują środowiska osób samotnych,
niepełnosprawnych, jak również niezaradnych życiowo. W zależności od
diagnozowanych problemów osobom wymagającym pomocy udzielane jest wsparcie
w formie gorącego posiłku, dofinansowania kosztów leczenia, zakupu odzieży i obuwia,
dostępu do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, zapewnienia pomocy w formie usług
opiekuńczych, skierowania do domu pomocy społecznej, noclegowni bądź schroniska.
Ponadto wspólnie z Policją, Strażą Miejską oraz pracownikami Dziennego Ośrodka
Wsparcia dla Bezdomnych wizytowane będą okolice dworców, ogródków działkowych
oraz wszelkich miejsc nieodpowiednich do zamieszkania. Przedstawiciele MOPR
pozostają również w stałym kontakcie z pedagogami szkolnymi i kuratorami wymieniając
informacje w zakresie zapewnienia pomocy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji
życiowej. Nadkom. Tomasz Leszcz poinformował, że w okresie jesienno-zimowym
prowadzone będą cykliczne kontrole miejsc, w których mogą przebywać osoby
bezdomne, starsze i samotne. Dzielnicowi i Policjanci służb patrolowych na bieżąco
będą prowadzić rozpoznanie miejsc przebywania osób bezdomnych gromadzących się
w obiektach niezamieszkałych, opuszczonych lub nie objętych właściwym nadzorem
przez właścicieli lub zarządców. Pan Jacek Kucharczyk poinformował, że
funkcjonariusze Straży Miejskiej wykonując codzienne obowiązki służbowe zobowiązani
są również do zwracania uwagi na osoby bezdomne, tj. do lokalizacji miejsc ich pobytu,
reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia lub życia oraz przekazywania informacji
o ofercie pomocowej. W ramach działań realizowanych w obszarze bezdomności
funkcjonariusze Straży Miejskiej ściśle współpracują z szeregiem instytucji w tym
z MOPR, Wydziałami Urzędu Miasta, służbami ratunkowymi oraz Radami Dzielnic.
IV. Czwarte posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego
odbyło się w dniu 5 listopada 2014 r.
Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:
1. Zapobieganie zjawisku żebractwa cudzoziemców na terenie miasta
w szczególności z wykorzystywaniem dzieci.
Temat omówiła Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lublinie
Pani Małgorzata Domagała. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż na terenie miasta
Lublin, przebywają różne grupy cudzoziemców. Obcokrajowcy którzy żebrzą na terenie
miasta, zazwyczaj nie posiadają uregulowanego pobytu na terytorium RP. Osobom
o takim statusie obowiązujące przepisy uniemożliwiają udzielenie pomocy na podstawie
ustawy z dnia 23 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Niemniej jednak kierując się
interesem społecznym pracownicy socjalni podejmują działania ukierunkowane na
zapobieganie zjawisku żebractwa cudzoziemców na terenie miasta w szczególności
z wykorzystywaniem dzieci. W tym celu m.in. informują obywateli UE o możliwościach
zalegalizowania pobytu na terenie RP, informują o zasadach i formach udzielania
wsparcia, przekazują potrzebującym pomoc w postaci odzieży, dokonują oficjalnych
zgłoszeń dotyczących wykorzystywania dzieci do czynności żebraczych, wystosowują
do właściwych ambasad pisma informujące o sytuacji obywateli kraju pochodzenia.
Pomimo starań służb społecznych cudzoziemcy dopuszczający się żebrania,
nie wykazują woli współpracy w pokonywaniu trudności życiowych. Mając na względzie
złożoność zjawiska należy uznać, iż przeciwdziałanie żebractwu to wspólna sprawa. Aby
było ono skuteczne niezbędna jest współpraca wielu instytucji (Policji, Straży
Granicznej, Straży Miejskiej, organizacji pozarządowych, ośrodków pomocy społecznej
oraz samorządów). Ponadto niezmiernie ważna jest edukacja społeczna
uświadamiająca złożoność zjawiska i podnosząca wiedzę na temat handlu ludźmi jak
również zagrożeń społecznych wynikających z przyuczania dzieci do czynności
żebraczych.
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Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
w Lublinie Pan nadkom. Tomasz Leszcz. W swojej wypowiedzi poinformował,
iż dostrzegając wagę problemu, w Komendzie Głównej Policji opracowane zostały
„Procedury postępowania Policji wobec osób bezdomnych i żebrzących”. Policjanci
w przypadku stwierdzenia w miejscu publicznym sytuacji mającej znamiona żebractwa
mają obowiązek podjęcia natychmiastowej interwencji. Szczególnie bezwzględnie
muszą reagować w przypadku żebrania osób małoletnich lub osób dorosłych, które
wykorzystują do tego procederu dzieci. W przypadku cudzoziemców nielegalnie
przebywających na terytorium naszego kraju, a przy okazji zajmujących się żebractwem,
stosowana jest procedura deportacyjna. Od maja br. organem zobligowanym do
wydania cudzoziemcom takiej decyzji jest Straż Graniczna. Dodać również należy, że
obecnie trwają prace nad powołaniem nieetatowego zespołu ds. przeciwdziałania
zjawisku żebractwa. W jego skład wejdą policjanci zarówno służby prewencyjnej jak
i kryminalnej z terenu całego województwa. Podkreślić także należy, że działania
prowadzone przez Policję w zakresie reagowania na ujawnione przypadki żebractwa
nie mają jedynie charakteru represyjnego. Zmierzają one między innymi do tego aby
wskazać osobom żebrzącym możliwość uzyskania pomocy.
2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
nt. obowiązków właścicieli lub zarządców w zakresie utrzymania obiektów.
Temat omówiła Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin
Pani Joanna Jać. W swojej wypowiedzi przekazała m.in. informację o komunikatach
PINB miasta Lublin umieszczanych na stronie internetowej. Przedmiotowe informacje
kierowane są do właścicieli i zarządców placów zabaw oraz właścicieli, zarządców
i użytkowników obiektów budowlanych. Komunikaty zawierają szereg porad
i wytycznych dotyczących m.in. eksploatacji instalacji grzewczych, sprawdzenia stanu
technicznego przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych, obowiązku
zapewnienia właściwego stanu technicznego i bezpiecznego użytkowania obiektów
budowlanych oraz obowiązku usuwania śniegu i lodu.
3.

Charakterystyka występujących zagrożeń w ruchu drogowym.

Jako pierwszy zabrał głos Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie
Pan mł. insp. Paweł Paździor. W swojej wypowiedzi przedstawił informację o stanie
bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie miasta w okresie od 1 stycznia
do 30 września br. Przedmiotowa informacja zawierała dane nt. ulic i skrzyżowań,
na których dochodziło do zdarzeń drogowych a także ich przyczyn. W okresie
sprawozdawczym doszło do 3495 zdarzeń drogowych, w tym 150 wypadków oraz
3345 kolizji. Zginęło 11 osób a 168 zostało rannych. Do największej ilości zdarzeń
doszło na al. Solidarności, al. Kraśnickiej, al. Tysiąclecia. Głównymi przyczynami
zdarzeń było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieprawidłowe skręcanie
lub zmienianie pasa ruchu, nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, niezachowanie
bezpiecznej odległości między pojazdami oraz wjazd na skrzyżowanie na czerwonym
świetle. Pan mł. insp. Paweł Paździor poinformował również, że Wydział Ruchu
Drogowego Policji ściśle współpracuje z Zarządem Dróg i Mostów w Lublinie obserwując
i analizując bieżące zdarzenia oraz występując z szeregiem wniosków dotyczących
np. usunięcia drzew ograniczających widoczność, doświetlenia terenu, budowy
sygnalizacji świetlnej, zmiany oznakowania itp.
Następnie głos zabrał Naczelnik Wydziału Zarządzania Ruchem w Zarządzie
Dróg i Mostów w Lublinie Pan Andrzej Matacz, który poinformował, że w bieżącym roku
ZDM prowadzi wiele przedsięwzięć drogowych. Kolejne zaplanowane są na rok 2015.
Dodał również, iż prowadzone są prace nad projektem systemu zarządzania ruchem
na terenie całego miasta. Odnosząc się do poruszonego na poprzednim posiedzeniu
Komisji tematu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na skrzyżowaniu ul. Krochmalnej,
Diamentowej i Jana Pawła II poinformował, iż celem zapewnienia bezpieczeństwa
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w przedmiotowym rejonie wykonane zostały prace polegające na wykonaniu nowego
oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto w przyszłym roku na ww. skrzyżowaniu
ma się rozpocząć budowa sygnalizacji świetlnej.
Jako kolejny głos zabrał Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin Pan Jacek
Kucharczyk, który podkreślił, że Straż Miejska z racji swoich zadań na bieżąco
kontroluje ruch na terenie miasta. Ustawianie radaru na wytypowanych do tego ulicach
Lublina przyczyniło się do ograniczenia prędkości z jaką poruszają się po nich kierowcy.
Dotyczy to m.in. ul. Jana Pawła II.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2015 rok w zakresie bezpieczeństwa
i porządku publicznego w mieście Lublin.
Temat został omówiony przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa
Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin Panią Małgorzatę
Szczepińską. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż z uwagi na to że prace nad projektem
budżetu nie zostały jeszcze zakończone opierać się można jedynie na założeniach
do projektu budżetu. Środki, jakie zostały zaplanowane na realizację zadań w przyszłym
roku, zostały ustalone na poziomie tegorocznego budżetu. Pozwolą one na wykonanie
działań w podobnym zakresie jak ma to miejsce w roku bieżącym.
Projekt budżetu miasta na 2015 r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku
publicznego został pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji.
Jako kolejny głos zabrał Pan Jacek Kucharczyk, który również poinformował,
iż obecnie opierać się można jedynie na założeniach do projektu budżetu. Planowany
budżet Straży Miejskiej Miasta Lublin na 2015 r. jest wyższy w porównaniu z rokiem
bieżącym. Związane jest to m.in. z planowanym wzrostem liczby etatów w Straży
Miejskiej oraz zakupem trzech pojazdów służbowych.
Projekt budżetu Straży Miejskiej Miasta Lublin na 2015 r. został pozytywnie
zaopiniowany przez członków Komisji.
Podsumowując, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego jest organem
opiniującym działalność poszczególnych służb odpowiedzialnych za zapewnienie
bezpieczeństwa zarówno mieszkańcom naszego miasta jak również osobom
przyjezdnym. Podnoszone problemy, podejmowane ustalenia i wnioski wynikające
z dyskusji ukierunkowują służby do intensyfikowania już rozpoczętych oraz
podejmowania nowych działań. Tematy omawiane w ramach działalności Komisji
w 2014 roku niewątpliwie wpłynęły pozytywnie na nadanie właściwego kierunku
działania służbom i instytucjom, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku Publicznego
dr Krzysztof Żuk
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