Sprawozdanie
z dnia 9 stycznia 2018 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2017 roku
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego działa w oparciu o art. 38a ust. 1 ustawy
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), 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. 3, 5, 6, 7 i 8 ustawy o samorządzie powiatowym oraz na podstawie Zarządzenia
nr 65/4/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 kwietnia 2015 r. oraz Zarządzenia nr 93/3/2017 Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 17 marca 2017 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 Rady Miasta Lublin,
- Pan mł. insp. Paweł Paździor - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie,
- Pani podinsp. Teresa Wąsikowska - Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.
W posiedzeniach Komisji uczestniczyli ponadto:
- Prokurator Rejonowy Lublin - Północ w Lublinie - Pani Małgorzata Samoń oraz Pani Magdalena Sochoń,
- Dyrektor Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie - Pan Zdzisław Kulesza,
- Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin - Pani Anna Ostańska,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie - Pani Bożena Kess,
- Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie - Pan mł. bryg. Marek Fiutka,
- Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin - Pan Jacek Kucharczyk.
W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń, podczas których zajmowano się niżej
wymienionymi tematami:
I. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyło się w dniu 14 lutego 2017 r.
Na pierwszym posiedzeniu Komisji omówiono następujące zagadnienia:
1. Przyjęcie Planu Pracy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego na 2017 r.
Plan pracy Komisji został przyjęty jednogłośnie.
2. Informacja o stanie bezpieczeństwa za 2016 rok, w tym realizacja Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców i Porządku Publicznego „Bezpieczny
Lublin".
Temat zreferował Pan Jerzy Ostrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, który wymienił podmioty uczestniczące w realizacji
Programu „Bezpieczny Lublin" oraz przedstawił najważniejsze zagadnienia ujęte w sprawozdaniu.
Ponadto w swoim wystąpieniu szczegółowo przedstawił zadania realizowane przez Wydział
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.
Komisja przy jednym głosie wstrzymującym przyjęła informację o stanie bezpieczeństwa w mieście
za 2016 rok, w tym o realizacji Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Poprawy Bezpieczeństwa
Mieszkańców i Porządku Publicznego „Bezpieczny Lublin" i zarekomendowała przedstawienie jej na
sesji Rady Miasta Lublin.
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 2016 roku.
Temat omówił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie Pan mł. insp. Paweł Paździor.
W swojej wypowiedzi przedstawił dane o zagrożeniach przestępczością, z których wynika m.in. iż maleje
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liczba wszczętych postępowań przygotowawczych. Na terenie lubelskiego powiatu grodzkiego
w Komisariatach Policji wszczęto ogółem 7 357 postępowań - tj. 890 mniej niż w 2015 roku. Odnotowano
również spadek przestępstw o charakterze kryminalnym z 6 141 w roku 2015 do 5 240 w 2016 roku.
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 osiągnięte wyniki w 2016 r. w ramach służby patrolowej i patroli
ponadnormatywnych. Przedstawił prowadzone działania profilaktyczne i programy prewencyjne
realizowane przez KMP w Lublinie oraz statystyki z zakresu ruchu drogowego. W swojej wypowiedzi
odniósł się również do realizowanego wspólnie z MOPR i CIK projektu pn. ,,Przyjazne Patrole".
Podsumowując swoją wypowiedź Pan mł. insp. Paweł Paździor stwierdził, że zaprezentowane wyniki
obrazują wzrost poziomu bezpieczeństwa na terenie miasta.
Komisja przyjęła informację Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie nt. realizacji zadań
w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców i porządku publicznego w 2016 r. i zarekomendowała
przedstawienie jej na sesji Rady Miasta Lublin.
4. Informacja Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin nt. realizacji zadań w zakresie porządku
publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w 2016 r.
Temat zreferował Komendant Straży Miejskiej Miasta Lublin Pan Jacek Kucharczyk. W swoim
wystąpieniu podkreślił, iż w 2016 roku szczególne miejsce zajęła współpraca Straży Miejskiej ze
społecznością lokalną oraz jej przedstawicielami, która była prowadzona przede wszystkim przez Oddział
Dzielnicowych. Oddział liczy 21 funkcjonariuszy do zadań których należy stały systematyczny kontakt
z Radami Dzielnic, wspólnotami mieszkaniowymi, administratorami kierownikami osiedli itp. Oddział
Dzielnicowych składa Radom Dzielnic pisemne półroczne i roczne sprawozdania ze swojej działalności.
Ponadto w strukturach Straży Miejskiej Miasta Lublin funkcjonuje Oddział Patrolowo - Interwencyjny,
Odział Centrum oraz Eko - Patrol. Następnie Pan Jacek Kucharczyk omówił zadania wykonywane przez
poszczególne oddziały oraz osiągnięte wyniki. W swojej wypowiedzi podkreślił rolę jaką odgrywa Zespól
ds. Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Lublin, który od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. realizował
programy profilaktyczo - społeczne dla dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa. Łącznie w 2016
roku w realizacji programów brało udział 10 674 osoby. Ponadto Komendant Straży Miejskiej Miasta
Lublin podkreślił ważną rolę jaką przy realizacji zadań odgrywa współpraca z Wydziałami Urzędu Miasta,
Zarządem Dróg i Mostów, służbami mundurowymi oraz innymi instytucjami.
Komisja przyjęła informację Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin nt. realizacji zadań
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców w 2016 r. i zarekomendowała
przedstawienie jej na sesji Rady Miasta Lublin.
5.

Informacja Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie nt. stanu
bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2016 r.
Temat omówił Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie Pan mł. bryg. Marek
Fiutka, który poinformował m.in. o jednostkach ratowniczo - gaśniczych znajdujących się na terenie
miasta. Jednostki te utrzymują stałą gotowość do prowadzenia działań specjalistycznych na potrzeby
całego województwa. Pan mł. bryg. Marek Fiutka stwierdził również, że w 2016 r. odnotowano większą
ilość interwencji w skali miasta oraz powiatu lubelskiego. Liczba interwencji wzrosła głównie za sprawą
zwiększonej liczby miejscowych zagrożeń. Drugą grupą interwencji Straży Pożarnej stanowią tzw. inne
zagrożenia niezwiązane z gaszeniem pożarów takie jak: wypadki drogowe, skutki oddziaływania sił
natury (podtopienia, wichury), zagrożenia chemiczne i ekologiczne. Straż Pożarna prowadzi także
działalność kontrolno - rozpoznawczą. W 2016 roku na terenie miasta przeprowadzono kontrole w 175
obiektach. Efektem było wydanie 35 decyzji administracyjnych nakładających obowiązek usunięcia
nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Pan mł. bryg. Marek Fiutka podkreślił, że w 2016
roku zakończone zostały prace związane z termomodernizacją siedmiu obiektów w ramach Programu
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pn. ,,Zarządzanie energią w budynkach
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz w budynkach podległych jednostek
Ratowniczo - Gaśniczych". Ponadto dodał, iż 2016 rok był bardzo korzystny pod względem doposażenia
jednostek straży pożarnej w specjalistyczny sprzęt.
Komisja przyjęła informację Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie
nt. stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie miasta Lublin w 2016 r.
i zarekomendowała przedstawienie jej na sesji Rady Miasta Lublin.
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6. Informacja Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie bezpieczeństwa sanitarnego
miasta w 2016 roku.
Temat omówiła Pani Bożena Kess Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie, która m.in.
przedstawiła strukturę organizacyjną oraz zakres działania kierowanej przez nią jednostki. W 2016 roku
Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego przeprowadził ogółem 746 kontroli placówek ochrony zdrowia
na terenie miasta Lublin i powiatu lubelskiego. W dalszej wypowiedzi poinformowała, iż w 2016 roku
Oddział Nadzoru Przeciwepidemicznego posiadał nadzór nad 1187 obiektami w 938 placówkach ochrony
zdrowia zlokalizowanych na nadzorowanym terenie. Następnie przedstawiła statystki dotyczące
zachorowań na choroby zakaźne oraz zakres prowadzonego nadzoru nad stanem sanitarnym obiektów
użyteczności publicznej i placówek ochrony zdrowia. Ponadto Pani Bożena Kess dodała, iż PPIS
systematycznie prowadzi kontrole zakładów żywienia zbiorowego w szkołach, przedszkolach i żłobkach.
Omówiła również sprawowanie nadzoru sanitarnego obiektów użyteczności publicznej oraz prowadzone
działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia. Na zakończenie swojego wystąpienia Pani
Bożena Kess dodała, iż stan sanitarny jednostek które objęte są nadzorem PSSE ulega systematycznej
poprawie.
Komisja przyjęła informację Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Lublinie o stanie
bezpieczeństwa sanitarnego miasta w 2016 r. i zarekomendowała przedstawienie jej na sesji Rady Miasta
Lublin.

7. Informacja nt. działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego miasta Lublin w 2016 r.
Temat został zreferowany przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Panią Annę
Ostańską, która omówiła podstawy prawne funkcjonowania oraz zakres działania podległej jej jednostki.
Podsumowując rok 2016 Pani Anna Ostańska podkreśliła, iż do nadzoru budowlanego wpłynęły ogółem
9 344 pisma, zaś ogółem zarejestrowano 2 460 spraw. Ponadto przeprowadzono 119 prewencyjnych
kontroli obiektów i budowli w ramach poleceń i corocznej akcji Głównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Pani Anna Ostańska podkreśliła że w 2016 roku inspektorzy PINP m. Lublin
przeprowadzili łącznie 914 kontroli. Uczestniczyli również w przygotowaniach do zabezpieczenia
Światowych Dni Młodzieży, przeprowadzając kontrole wytypowanych obiektów.
Komisja przyjęła informację nt. działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
miasta Lublin w 2016 r. i zarekomendowała przedstawienie jej na sesji Rady Miasta Lublin.
8. Kolejny punkt obejmował informacje z posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego
Rady Miasta Lublin.

n.

Pan Zbigniew Jurkowski Radny Rady Miasta Lublin przedstawił informacje z posiedzenia Komisji
Samorządności i Porządku Publicznego, które odbyło się w dniu 13 lutego 2017 r. i poświęcone było
sprawie bezpieczeństwa studentów zagranicznych w Lublinie. Zostało ono zwołane w związku z pobiciem
studenta z Turcji przebywającego w Lublinie w ramach programu Erasmus. Pan Zbigniew Jurkowski
poinformował, że na terenie miasta Lublina studiuje ok. 6 tysięcy studentów zagranicznych, których
obecność przynosi 6% dochodu miasta. Obecni na posiedzeniu Komisji Rektorzy UMSC i Uniwersytetu
Medycznego podkreślali, że studenci zagraniczni mają swoich opiekunów i jest im zapewnione
bezpieczeństwo. Pan Zbigniew Jurkowski podkreślił, że Lublin jest miastem wielokulturowym i działania
wszystkich służb są skierowane na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom w tym
studentom zagranicznym. Dodał również, że poziom bezpieczeństwa obcokrajowców przebywających na
terenie miasta uznawany jest za dobry, a pobicie studenta z Turcji było zdarzeniem incydentalnym.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyło się w dniu 20 kwietnia 2017 r.
Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:

I. Bezpieczeństwo podczas Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21 w 2017 r.
Temat omówił Pan Paweł Gil Pełnomocnik Prezydenta Miasta Lublin ds. organizacji Turnieju
Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej do lat 21 w 2017 r. W swoim wystąpieniu Pan Paweł Gil
przedstawił wstępną koncepcję zabezpieczenia 3 imprez sportowych, które odbędą się w dniach 16 - 22
czerwca na Arenie Lublin. Drużyny rozgrywające mecze w naszym mieście tj. reprezentacje Polski,
Szwecji oraz Słowacji będą zakwaterowane w wybranych przez siebie hotelach na terenie miasta. Do ich
dyspozycji zostaną udostępnione 3 boiska treningowe (2 boiska w Lublinie oraz 1 w Świdniku). Pan
Paweł Gil przedstawił również planowaną organizację ruchu w rejonie Areny Lublin w dni kiedy będą
rozgrywane mecze. Oprócz bardzo dużej liczby kibiców reprezentacji Polski spodziewane jest przybycie
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grupy ok. 3 tysięcy kibiców ze Szwecji oraz ok. tysiąca kibiców ze Słowacji. W związku z powyższym
zabezpieczone zostały miejsca noclegowe dla kibiców. Konieczne jest również przygotowanie
odpowiedniej liczby miejsc parkingowych i zmiana organizacji ruchu w związku z trasami, którymi
przemieszczać się będą zarówno drużyny piłkarskie oraz jak również kibice udający się na poszczególne
mecze. Ponadto prowadzone są rozmowy ze szpitalami, które mają zapewnić pomoc medyczną
uczestnikom Młodzieżowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. Pan Paweł Gil dodał również, iż dniu
4 czerwca odbędzie się sprawdzenie pirotechniczne Areny Lublin, a następnie stadion zostanie przekazany
firmie ochroniarskiej, która będzie zabezpieczać wszystkie mecze rozgrywane w Lublinie oraz sam
stadion.
2. Bezpieczeństwo uczestników Lubelskich Dni Kultury Studenckiej.
Omówiono zagadnienia związane z organizacją i zapewnieniem bezpieczeństwa podczas
Lubelskich Dni Kultury Studenckiej. Głos zabrali przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Lublinie
i Straży Miejskiej Miasta Lublin, którzy omówili stan przygotowań do zabezpieczenia zaplanowanych
imprez oraz korowodu studenckiego. Następnie osoby reprezentujące poszczególne samorządy studenckie
przedstawiły informacje o stanie przygotowań do organizacji i zabezpieczenia organizowanych przez
siebie imprez oraz trasę korowodu.
3. Bezpieczeństwo mieszkańców oraz turystów podczas „Sezonu Turystycznego".
Jako pierwsza informację w przedmiotowej sprawie przedstawiła Pani podinsp. Teresa Wąsikowska
Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Wzorem lat ubiegłych 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. Z analiz dokonanych przez Wydział Prewencji KMP w Lublinie wynika,
że najczęściej występujące zagrożenia to uszkodzenie mienia, kradzieże, włamania do pojazdów,
niewłaściwe korzystanie ze sprzętu pływającego. Głównymi miejscami, które zostaną objęte szczególnym
nadzorem są: Zalew Zemborzycki, Stare Miasto, deptak oraz miejsca organizacji imprez masowych.
Powołany został nieetatowy Zespól do spraw zwalczania przestępstw i wykroczeń w rejonie Zalewu
Zemborzyckiego i terenów przyległych. Będzie on funkcjonował w okresie od 28 kwietnia do 30 września
2017 r. Policjanci wyznaczeni do pełnienia służby w przedmiotowym Zespole zostali podzieleni na dwie
drużyny - Drużynę Rowerzystów oraz Drużynę Stermotorzystów. Na siedzibę Zespołu przeznaczono
budynek pozostający w dyspozycji Policji usytuowany nad Zalewem Zemborzyckim przy ul. Bryńskiego.
Informację o przygotowaniach do sezonu turystycznego przedstawił również Pan Paweł Bakiera
Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin. W swojej wypowiedzi podkreślił, iż 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. Głównymi rejonami działań Straży Miejskiej Miasta Lublin będą przede wszystkim rejon
Starego Miasta, Zalew Zemborzycki, dworce i przystanki komunikacji publicznej oraz ścieżki rowerowe,
obozu koncentracyjnego na Majdanku, rejon skansenu i ogrodu botanicznego. W ramach działań Straży
Miejskiej nad Zalewem Zemborzyckim, na okres wakacyjny, wznawiane jest funkcjonowanie sezonowego
posterunku Straży Miejskiej. Ponadto obszar akwenu będzie patrolowany przez patrol wodny, zaś patrole
rowerowe skierowane będą na teren wokół Zalewu oraz na ścieżki rowerowe.
Jako kolejna głos zabrała Pani Bożena Kess Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lublinie.
W swojej wypowiedzi poinformowała, iż z uwagi na obchody 700-lecia miasta Lublin oraz Turniej
Finałowy Mistrzostw Europy w Piłce nożnej do lat 21 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
postanowił wzmocnić nadzór nad obiektami gastronomicznymi, sportowymi i innymi obiektami
użyteczności publicznej zlokalizowanymi w miejscach często odwiedzanych przez turystów i kibiców. Od
miesiąca kwietnia rozpoczęły się zaplanowane kontrole sanitarne obiektów związanych z ruchem
turystycznym. Prowadzone będą także kontrole miejsc wypoczynku i rekreacji dzieci oraz młodzieży.
W związku z planowanymi uroczystościami i wydarzeniami sportowymi Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny zaplanował kontrolę wszystkich hoteli znajdujących się na terenie miasta a także kilku obiektów
noclegowych o niższym standardzie (motele, pensjonaty, itp.).
Następnie głos zabrał Pan Robert Wawruch Prezes Rejonowego Wodnego Ochotniczego Pogotowia
Ratunkowego, który poinformował, iż na mocy umowy zawartej z Gminą Lublin reprezentowaną przez
Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego w każdy letni weekend oraz dni
świąteczne ratownicy WOPR prowadzą patrole ratownicze na terenie akwenu Zalewu Zemborzyckiego
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oraz podejmują działania ratownicze w przypadkach wystąpienia zagrożeń. Ponadto ratownicy WOPR
w 2016 r. uczestniczyli w zabezpieczaniu imprez nawodnych - regaty, wyścigi kajakowe oraz prowadzili
działania prewencyjne prowadząc w szkołach pogadanki nt. jak zachować się nad wodą.
III. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyło się w dniu 6 lipca 2017 r.
Podczas posiedzenia omówiono temat „Bezpieczeństwo cudzoziemców przebywających
w Lublinie".
Temat posiedzenia przedstawił Zastępca Przewodniczącego Komisji Pan Andrzej Wojewódzki.
W swojej wypowiedzi podkreślił, iż od kilku lat budowany jest wizerunek Lublina jako miasta
przyjaznego dla wszystkich mieszkańców oraz odwiedzających go osób - miasta wielokulturowego.
Niestety incydenty, które miały miejsce w bieżącym roku tj. pobicie studenta z Turcji przebywającego
w Lublinie w ramach programu Erasmus w lutym bieżącego roku oraz inne zdarzenia mające podłoże
nienawiści w stosunku do cudzoziemców przebywających w Lublinie wpływają na niszczenie tego
wizerunku. Takie zdarzenia są incydentalne ale poprzez nagłośnienie ich przez media następuje zmiana
postrzegania naszego miasta, które zaczyna być odbierane przez pryzmat takich zdarzeń. Pan Andrzej
Wojewódzki podkreślił, że przyjazny i bezpieczny wizerunek naszego miasta powinien być celem
wspólnych działań wszystkich służb, osób publicznych oraz mieszkańców.
Jako kolejny głos zabrał Pan Jerzy Ostrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zachowania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin. W swojej wypowiedzi podkreślił, iż Lublin jest
miastem otwartym, posiadającym siły i środki do tego by opinia o naszym mieście jako miejscu
wielokulturowym była dalej aktualna.
Jako kolejny głos zabrał Pan insp. Dariusz Dudzik Komendant Miejski Policji w Lublinie.
W swojej wypowiedzi poprosił o przekazywanie do Policji informacji o wszystkich planowanych
imprezach. Jednocześnie podkreślił, że podejmowanie przez funkcjonariuszy Policji działań
w sprawach gdzie stroną są cudzoziemcy bywa czasem utrudnione w uwagi na barierę językową. Pan
Dariusz Dudzik dodał, że w całej Polsce prowadzonych jest obecnie 410 postępowań w sprawach
dotyczących nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych
nienawiści. W Lublinie prowadzonych jest 19 spraw a na tę liczbę składają się różne postępowania:
agresja słowna, tzw. ,,hejt" internetowy, grafika na budynkach. Wszystkie postępowania prowadzone
są w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie.
Jako kolejna głos zabrała Pani podinsp. Teresa Wąsikowska - Naczelnik Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. W swojej wypowiedzi podkreśliła, że Policja jest instytucją,
która w ramach zadań ustawowych ma obowiązek inicjowania, koordynowania działań, we współpracy
z instytucjami rządowymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi na rzecz
bezpieczeństwa i porządku. Komenda Miejska Policji w Lublinie podejmuje szereg inicjatyw i zadań
dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Lublina oraz osobom przyjeżdżającym do naszego
miasta na studia, w celach turystycznych lub za pracą. Największą grupę cudzoziemców mieszkających
w Lublinie stanowią studenci lubelskich uczelni oraz grupa uczniów szkół ponadgimnazjalnych, która
z każdym rokiem jest większa. W trosce o zapewnienie cudzoziemcom dostępnej informacji w KMP
w Lublinie na stronie internetowej w zakładce poświęconej cudzoziemcom została opracowana
informacja dotycząca kontaktu z Policją oraz jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie. We
współpracy ze Stowarzyszeniem Homo Faber prowadzone są szkolenia dla policjantów dotyczące
przeciwdziałania uprzedzeniom i nienawiści podnoszące poziom świadomości i wiedzy z obszaru
wielokulturowości.
Dyskusję podsumował Pan Krzysztof Komorski Zastępca Prezydenta Miasta Lublin. W swojej
wypowiedzi podkreślił, że przemoc i agresja są złem które winno być potępiane. Dodał, że w okresie
wakacji zaplanowanych jest szereg imprez, w których będzie uczestniczyć bardzo wiele osób
z zagranicy i zależy nam na tym aby w naszym mieście czuli się dobrze i bezpiecznie. Zwrócił się
również z apelem do osób publicznych aby w swoich wypowiedziach bardzo staranie ważyły słowa
i aby wypowiedzi nie były mową nienawiści.
Całość podsumował Pan Andrzej Wojewódzki, który zwrócił się z apelem aby wszystkie służby
były informowanie o mających się odbyć imprezach i o grupach cudzoziemców, którzy odwiedzą
nasze miasto. Podkreślił, że konieczne jest dalsze budowane wizerunku naszego miasta jako otwartego
i bezpiecznego. Zwrócił się również z prośbą aby wszystkie sprawy dotyczące naruszenia praw wobec
cudzoziemców były wyjaśnione.
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IV. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyło się w dniu 10 października
2017 r.
Podczas posiedzenia omówiono następujące tematy:
1. Funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w przestrzeni publicznej.
Temat omówiła Pani Anna Kocot przedstawiciel Biura Ds. Niepełnosprawnych Urzędu Miasta
Lublin. W swojej wypowiedzi podkreśliła że, Miasto Lublin cechuje duży odsetek osób z różnymi
rodzajami niepełnosprawności (15 - 20%) dlatego działania podejmowane przez samorząd ukierunkowane
są na rozwój ilościowy i jakościowy usług wspomagających codzienne funkcjonowanie osoby
niepełnosprawnej. Ten stan rzeczy znajduje odzwierciedlenie w dokumentach strategicznych, w których
zwrócono uwagę na potrzebę stwarzania otwartości i przyjazności całej przestrzeni publicznej na rzecz
poprawy jakości życia niepełnosprawnych mieszkańców, poprawy ich funkcjonowania w każdej
płaszczyźnie życia oraz umożliwienia pełnego uczestnictwa tych osób w przestrzeni publicznej. Na
realizację tych działań miasto przeznacza środki własne, pozyskuje środki z PFRON, z budżetu państwa,
ze źródeł zewnętrznych, w tym z funduszy unijnych. Priorytetem dla samorządu są działania na rzecz
zapewnienia dostępności przestrzeni publicznej dla wszystkich (inwestycje drogowe, modernizacje
budynków, tworzenie nowej infrastruktury społecznej dostępnej dla każdego, również dla osób
z niepełnosprawnością, osób starszych, rodziców z małymi dziećmi itp.), w tym m.in. wymiana taboru
komunikacji publicznej i jego przystosowanie dla osób z niepełnosprawnościami. Nowe pojazdy są
niskopodłogowe, wyposażone w przyklęk i rampę oraz głosowy system zapowiadania przystanków.
Dodatkowo przyciski wewnątrz pojazdu posiadają wytłoczenia w języku brajla. Lublinie realizowany jest
,,Program Działań na Rzecz Niepełnosprawnych Mieszkańców Miasta Lublin" - ostatni na lata 2016-2020.
Celem głównym programu jest stworzenie niepełnosprawnym warunków do godnego funkcjonowania
w społeczeństwie. Anna Kocot dodała, iż we wrześniu 2012 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
podpisał dokument ratyfikujący Konwencje o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Przyjęta przez ONZ
13 grudnia 2006 r. Konwencja jest pierwszym międzynarodowym aktem prawnym, który odnosi się
kompleksowo do osób niepełnosprawnych. Jej celem jest popieranie, ochrona i zapewnienie pełnego
1 rownego korzystania z praw człowieka i podstawowych wolności przez wszystkie osoby
niepełnosprawne.
2. Działania profilaktyczne i interwencyjne wobec osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych.
Temat zreferowała Pani Agnieszka Zielińska - Bucior Dyrektor Centrum Interwencji Kryzysowej
w Lublinie. Celem jednostki jest świadczenie bezpłatnej pomocy psychologicznej, pedagogicznej,
terapeutycznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej mieszkańcom Miasta Lublin pozostającym w trudnej
sytuacji życiowej w związku z: przemocą w rodzinie, uzależnieniem, alkoholizmem, hazardem lub
narkomanią własną lub członka rodziny, bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych,
kryzysami osobistymi, zdarzeniami losowymi i innymi sytuacjami kryzysowymi. W zakresie świadczonej
pomocy przez Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie jest poradnictwo specjalistyczne (osobiste,
telefoniczne, internetowe), pomoc psychologa i terapeutyczna o charakterze krótkoterminowym
(indywidualna, grupowa) oraz pomoc interwencyjna - wizyty środowiskowe w szczególnie
traumatycznych sytuacjach życiowych, rozmowy interwencyjne w sytuacji zgłoszeń o krzywdzeniu dzieci,
osób niepełnosprawnych, starszych. Pomoc doraźna świadczona jest osobom w sytuacjach kryzysowych
o charakterze nagłym lub traumatycznym tj. doświadczającym przemocy w rodzinie, ofiarom wypadków,
przestępstw, doświadczającym straty osób bliskich. Poradnictwo, pomoc prawna w zakresie redagowania
pism procesowych, urzędowych, monitorowania przebiegu spraw wspólnie z klientem. Kolejnym
zadaniem Centrum Interwencji Kryzysowej jest prowadzenie całodobowego Telefonu Zaufania. Ponadto
w ramach Centrum Interwencji Kryzysowej funkcjonuje Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Osób i Rodzin
z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin. Ośrodek pełni funkcję całodobowej placówki o wymiarze
działalności szerszym niż typowe izby wytrzeźwień.
3. Rodzaje i charakterystyka zagrożeń epidemiologicznych występujących na terenie miasta Lublin.
Temat omówiła Pani Joanna Chabros przedstawiciel Powiatowej Stacji Saniatrno
Epidemiologicznej w Lublinie. W swojej wypowiedzi podkreśliła, iż obecnie jesteśmy w okresie
zwiększonego zagrożenia grypą i chorobami grypopodobnymi. W okresie ostatnich kilku lat nastąpił
wzrost zachorowań na infekcje grypopodobne w ciągu całego roku, ze szczególnym uwzględnieniem
okresu od jesieni do wiosny. Następną grupę zachorowań stanowi ospa wietrzna - choroba wieku
dziecięcego, której w 2017 roku nastąpił 2 krotny wzrost w porównaniu z rokiem 2016. Pani Joanna
Chabros przedstawiła również dane o zachorowaniach na choroby zakaźne na terenie miasta Lublin
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w 2017 roku. Dodała, że zagrożeniem dla zdrowia publicznego jest stale zwiększająca się liczba dzieci
i młodzieży u których nie są realizowane obowiązkowe szczepienia ochronne. Ponadto Pani Joanna
Chabros omówiła zagrożenia epidemiologiczne występujące w przestrzeni miejskiej tj. zanieczyszczenia
odchodami zwierząt i ptaków Gajami pasożytów jelitowych) piasku w piaskownicy oraz terenu placu
zabaw. Profilaktyka tych chorób polega na wymianie piasku w piaskownicy, jak również na edukacji
dzieci i opiekunów w celu podnoszenia świadomości dotyczącej zasad higieny. Pani Joanna Chabros
dodała, że PPIS prowadzi corocznie kontrole placów zabaw i piaskownic.
4. 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 został zreferowany przez Pana Norberta Pędzisza kierownika Działu Pomocy
Środowiskowej MOPR Lublin, który stwierdził m.in., że podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy
MOPR podejmują liczne działania prewencyjne wobec osób potrzebujących, szczególnie narażonych na
ujemne skutki niskich 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. Pan Norbert Pędzisz podkreślił istotną rolę Dziennego Ośrodka
Wsparcia dla Bezdomnych mieszczącego się przy ul. Młyńskiej. Z osobami korzystającymi ze wsparcia
Ośrodka będą zawierane kontrakty socjalne motywujące osoby bezdomne do zmiany stylu życia. Na
zakończenie swojej wypowiedzi dodał, że pracownicy socjalni zostali uczuleni na każdy sygnał ze
środowiska i zobowiązani do podejmowania natychmiastowych działań.
Jako kolejna głos zabrała Pani podinsp. Teresa Wąsikowska Naczelnik Wydziału Prewencji
Komendy Miejskiej Policji w Lublinie. Poinformowała, że mając na uwadze doświadczenie poprzednich
lat w okresie jesienno - zimowym dzielnicowi i policjanci służb patrolowych podejmują szereg działań
mających na celu pomoc osobom starszym, samotnym i bezdomnym. Funkcjonariusze Policji na bieżąco
będą prowadzić rozpoznania miejsc przebywania osób bezdomnych gromadzących się w obiektach
niezamieszkałych, opuszczonych lub nieobjętych właściwym nadzorem przez właścicieli lub zarządców.
W przypadku ujawnienia osoby bezdomnej zostanie ona poinformowana o możliwości udania się do
noclegowni dla bezdomnych. Komenda Miejska Policji będzie kontynuowała współpracę z MOPR,
WBMiZK, Strażą Miejską Miasta Lublin oraz placówkami udzielającymi pomocy i wsparcia osobom
bezdomnym.
Pan Mirosław Sokal Zastępca Komendanta Straży Miejskiej Miasta Lublin 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 życia lub zdrowia oraz przekazywania informacji o ofercie pomocowej. Pan Mirosław Sokal
przedstawił dane o interwencjach funkcjonariuszy Straży Miejskiej w okresie od 1 stycznia do
20 września 2017 r, których przeprowadzono łącznie 1 152 wobec osób bezdomnych oraz 158 kontroli
miejsc przebywania bezdomnych. Ponadto poinformował, iż w czasie realizacji tych zadań Straż Miejska
współpracuje ze Społeczną Kuchnią Brata Alberta niosąc pomoc bezdomnym w postaci ciepłych
posiłków. Podkreślił również rolę systemu monitoringu który pozwala na szybsze dotarcie do miejsc
przebywania bezdomnych.
V. Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego odbyło się w dniu 12 grudnia 2017 r.
Na posiedzeniu omówiono następujące tematy:
1. Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka.
Temat omówiła Pani Marta Smal - Chudzik - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta Lublin. W swojej wypowiedzi przedstawiła przyczyny złej jakości powietrza, do których należy
zaliczyć: stosowanie niskosprawnych urządzeń, zły stan techniczny pieców i kotłów, złej jakości paliwo,
spalanie odpadów, niekorzystne warunki pogodowe. Przedstawiła również definicję pyłu zawieszonego
PM 10, który jest mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych zawierającą substancje toksyczne
takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne a także pyłu zawieszonego PM 2,5. Następnie
Pani Marta Smal - Chudzik omówiła normy w zakresie dopuszczalnego stężenia pyłów, informacje o ich
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dozwolonym rocznym przekroczeniu w Lublinie na przestrzeni lat 2014 - 2017 oraz wpływ
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie człowieka.
Do tematu odniósł się także Pan Jerzy Ostrowski - Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin, który stwierdził, że czystość powietrza
w Lublinie jest stale monitorowana przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Podkreślił
również, że powietrze na Lubelszczyźnie jest w stosunkowo dobrym stanie.
2. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym - wypadki samochodowe, miejsca niebezpieczne.
Temat omówił mł. insp. Paweł Paździor - Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie.
W swojej wypowiedzi podkreślił, iż bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest jednym z zadań
priorytetowych realizowanych przez Komendę Miejską Policji w Lublinie. W okresie 11 miesięcy
2017 roku na terenie miasta odnotowano 191 wypadków, w wyniku których 6 osób straciło życie a 239
zostało rannych. W porównaniu do analogicznego 2016 roku odnotowano 11 wypadków mniej, jak
również nastąpił spadek ilości rannych osób o 28. Pan mł. insp. Paweł Paździor podkreślił, iż poziom
bezpieczeństwa na lubelskich ulicach wzrasta, nastąpił również spadek ilości pieszych biorących udział
w zdarzeniach drogowych. W dalszej części swojej wypowiedzi Pan mł. insp. Paweł Paździor przedstawił
dane statystyczne obejmujące m.in. główne przyczyny wypadków oraz wykaz ulic, na których doszło do
największej liczby zdarzeń drogowych.
3. Obowiązkowe kontrole i przeglądy techniczne budynków.
Temat omówiła Pani Anna Ostańska - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego miasta Lublin.
Przedstawiła podstawowe obowiązki zarządców budynków oraz terminy obowiązkowych kontroli jakim
powinny być podawane obiekty budowlane. Pani Anna Ostańska omówiła zakres kontroli okresowych
odbywających się co najmniej raz w roku oraz kontroli przeprowadzanych raz na 5 lat. Odniosła się
również do kontroli obiektów przeprowadzanych corocznie w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada
obejmujących budynki o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz o powierzchni dachu
przekraczającej lOOOm2 •
4. Zaopiniowanie projektu budżetu na 2018 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego
w mieście Lublin.
Temat omówił Pan Jerzy Ostrowski Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego. W swojej wypowiedzi stwierdził, że w toku prac nad propozycjami do
projektu budżetu wystąpił do Komendanta Miejskiego Policji w Lublinie oraz Komendanta Miejskiego
Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie z prośbą o przesłanie zapotrzebowania na środki na 2018 rok.
Do Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego dotarł już projekt
przyszłorocznego budżetu miasta. Jak wynika z informacji w nim zawartych środki jakie zaplanowano na
2018 r. będą wystarczające do realizacji zadań Wydziału. Kwoty jakie zostały przewidziane na przyszły
rok są zbliżone do tegorocznego budżetu. W dalszej części swojej wypowiedzi Pan Jerzy Ostrowski
szczegółowo omówił projekt budżetu z podziałem na poszczególne klasyfikacje budżetowe.
Projekt budżetu miasta na 2018 r. w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego został
pozytywnie zaopiniowany przez członków Komisji.
Jako kolejny głos zabrał Pan Jacek Kucharczyk, który poinformował, iż projekt budżetu podległej
mu jednostki na 2018 rok jest na poziomie roku bieżącego. Przyszłoroczny budżet zapewni bieżące
funkcjonowanie jednostki. Nie przewiduje się nowych inwestycji. Dochody Straży Miejskiej określono na
kwotę 1 500 OOO zł. Pan Jacek Kucharczyk podkreślił, że nie należy tego traktować jako planu do
wykonania a jedynie założenia w zakresie planowanych dochodów. Jest to realna kwota jaka wynika
z aktualnej sytuacji w mieście. Środki wpłyną do budżetu jeśli wystąpią określone sytuacje wymagające
nałożenia mandatu.
Projekt budżetu Straży Miejskiej Miasta Lublin na 2018 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 mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku na terenie
naszego miasta. W ramach prac Komisji w 2017 r. członkowie wystąpili z wnioskiem do Dyrektora
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Zarządu Dróg i Mostów o pomoc w rozwiązaniu problemu przejazdu wozów bojowych Państwowej
Straży Pożarnej przez ul. Strażacką. Utrudnienia wynikały z obowiązującego układu ruchu na tej ulicy miejsca parkingowe są tam wyznaczone po obu stronach ulicy. W wyniku analizy opisanej sytuacji Zarząd
Dróg i Mostów przekazał do realizacji projekt stałej organizacji ruchu, poprzez ustawie znaku B - 36 z T24 oraz uzupełnienie istniejącego znaku B - 36 o tablicę T - 24, dodatkowo został wydłużony obszar
przejazdu pomiędzy miejscami parkingowymi usytuowanymi po przeciwnej stronie jezdni. Działania te
przyczyniły się do poprawy sytuacji.
Ponadto zgłoszono problem zapewnienia drogi dojazdowej do jednostki Ratowniczo - Gaśniczej
nr 3 przy ul. A. Grygowej 8, którego rozwiązanie będzie możliwe w późniejszym terminie przy realizacji
projektów drogowych w tym rejonie.
W związku z incydentami jakie miały miejsce w Lublinie tj. pobicie studenta z Turcji
przebywającego w Lublinie w ramach programu Erasmus w lutym bieżącego roku oraz innymi
zdarzeniami mającymi podłoże nienawiści w stosunku do cudzoziemców przebywających w Lublinie
zostało zwołane posiedzenie komisji poświęcone temu tematowi. Członkowie komisji zwrócili się
z apelem, aby wszystkie służby były informowanie o mających się odbyć imprezach i o grupach
cudzoziemców, którzy odwiedzą nasze miasto. Podkreślili, że konieczne jest dalsze budowanie wizerunku
naszego miasta jako otwartego i bezpiecznego.
Tematy omawiane w ramach działalności Komisji w 2017 roku niewątpliwie wpłynęły pozytywnie
na nadanie właściwego kierunku działania służbom i instytucjom, których celem jest zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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