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SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA GORZOWA WLKP.
z dnia 24 stycznia 2017 r.
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016 roku
1. Wstęp.
Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 595 ze zm.)
powołano zarządzeniem nr 646/W/III/2013 Prezydenta Miasta z dnia 5 grudnia 2013 Komisję Bezpieczeństwa
i Porządku w kadencji 2014 – 2016. Na podstawie ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 1445) zarządzeniami:
- nr 24/W/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 15 lutego 2016 r.,
- nr 61/W/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 11 kwietnia 2016 r.,
- nr 257/W/I/2016 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 20 października 2016 r.
dokonano zmian w składzie Komisji.
2. Skład Komisji.
W skład Komisji w 2016 roku wchodzili:
Przewodniczący:
a) Jacek Wójcicki – Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
Zastępca Przewodniczącego:
b) Jarosław Żółtowski – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp.
Członkowie:
c) Artur Andruszczak – Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
d) Grzegorz Musiałowcz – Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp.
e) do 11 kwietnia 2016r. – mł. insp. Jarosław Kowalski – I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji
w Gorzowie Wlkp.
f) od 11 kwietnia 2016r. – insp. Stanisław Panek - Komendant Miejski Policji w Gorzowie Wlkp.
g) do 11 kwietnia 2016r. – kom. Fabian Rogala – Z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp.
h) od 11 kwietnia 2016r. – nadkom. Wiesław Adamski – I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji
w Gorzowie Wlkp.
i) do 20 października 2016r. – bryg. Krzysztof Strzyżykowski – Komendant Miejski Państwowej Straży
Pożarnej w Gorzowie Wlkp.
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j) od 20 października 2016r. – st. kpt. Patryk Maruszak – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej
w Gorzowie Wlkp.
k) do 20 października 2016r. – Czesław Matuszak – Komendant Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
l) od 20 października 2016r. Andrzej Jasiński – Komendant Straży Miejskiej w Gorzowie Wlkp.
m) do 11 kwietnia 2016r. – Irena Olszewska – Z-ca Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu
Miasta w Gorzowie Wlkp.
n) od 11 kwietnia 2016r. – Hanna Gill – Piątek – p.o. Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych Urzędu
Miasta w Gorzowie Wlkp.
o) Marian Małajewicz – Główny Specjalista w Referacie Zarządzania Kryzysowego Wydziału
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp.
Ponadto w pracach Komisji uczestniczył prokurator Roman Witkowski z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie
Wlkp.
3. Działalność Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2016r.
Komisja została powołana w celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. w zakresie
zwierzchnictwa nad powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach
w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.
W 2016 roku odbyły się dwa posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, które poświęcone były realizacji
zadań nałożonych na Komisję na mocy ustawy o samorządzie powiatowym.
Posiedzenie z dnia 12.04.2016
I. Temat wiodący posiedzenia:
„Informacja z realizacji zadań własnych służb, straży, inspekcji i wybranych wydziałów Urzędu Miasta
Gorzowa Wlkp. w zakresie bezpieczeństwa w 2015r.”,
II. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Prezydent Miasta – Jacek Wójcicki,
2. Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp. – Artur Andruszczak,
3. Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp. – Grzegorz Musiałowcz,
4. I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji – nadkomisarz Wiesław Adamski,
5. Naczelnik Sztabu Policji – komisarz Sławomir Gorący,
6. Komendant Miejski PSP – brygadier Krzysztof Strzyżykowski,
7. Kierownik Sekcji Higieny Pracy – Anna Dańko,
8. Powiatowy Lekarz Weterynarii – Józef Jagódka,
9. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego – Adam Migdalczyk,
10. Z- ca Komendanta Straży Miejskiej – Andrzej Jasiński,
11. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska – Jan Sobczyński,
12. Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego – Agnieszka Kuźba,
13. Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych - Hanna Gill – Piątek
14. Z-ca Prokuratora Okręgowego – Roman Witkowski,
15. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Jarosław Żółtowski,
16. Główny Specjalista – Marian Stanisław Małajewicz.
III. Porządek posiedzenia:
1. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2015r. –
Pan Jarosław Żółtowski – dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM.
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2. Informacja z realizacji zadań w zakresie bezpieczeństwa na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2015r. –
Pan nadkom. Wiesław Adamski – I zastępca komendanta Miejskiego Policji.
3. Informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w 2016r. – Pan bryg.
Krzysztof Strzyżykowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.
4. Informacja o podjętych działaniach na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego miasta Gorzowa
Wlkp. w 2015 r. - Pan Andrzej Jasiński – Zastępca Komendanta Straży Miejskiej.
5. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa sanitarnego miasta Gorzowa Wlkp. w 2015r. – Pani Anna
Dańko – Kierownik Sekcji Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno –Epidemiologicznej.
6. Informacja na temat stanu bezpieczeństwa weterynaryjnego miasta Gorzowa Wlkp. w 2015 roku – Pan
Józef Jagódka – Powiatowy Lekarz Weterynarii.
7. Informacja na temat bezpieczeństwa obiektów budowlanych w 2015 roku – Pan Adam Migdalczyk –
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego.
8. Informacja z realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w 2015 roku –
Agnieszka Kuźba – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego.
9. Informacja z realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska w 2015 Pan Jan Sobczyński – kierownik
Referatu Ochrony Środowiska i Rolnictwa.
IV. Przebieg posiedzenia:
1. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przedstawił prezentację i omówił:
- regulacje prawne działania Komisji Bezpieczeństwa i Porządku oraz przedstawił zakresy działania
zgodnie z ustawą o samorządzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 roku art. 38a ust. 1 (Dz. U. z 2015r., poz.
1445),
- program budowy nowego systemu monitoringu wizyjnego miasta w ramach projektu pt.: „System
Zrównoważonego Transportu Miejskiego w Gorzowie Wielkopolskim”,
- wejście w życie zarządzenia nr 54/W/I/20160 Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 marca 2016r.
w sprawie szczegółowych zasad i trybu informowania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
o zagrożeniach i zdarzeniach kryzysowych występujących na terenie miasta Gorzowa Wlkp.,
- planowaną realizację zadań na rok 2016:
a) w zakresie prac o nad projektem „Miejskiego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony
bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego”
b) prowadzeniu ćwiczeń z ewakuacji w szkołach i placówkach oświatowych oraz współpracy w tym
zakresie z policją, która będzie przeprowadzać szkolenie z zasad bezpieczeństwa podczas ewakuacji.
c) ćwiczeniu we współdziałaniu ze służbami w zakresie przeciwdziałania sabotażowi.
2. Prezydent Miasta zwrócił uwagę na:
- realizację zadań związanych z bezpieczeństwem w czasie imprez masowych,
- na coraz częstsze występowanie anomalii pogodowych i konieczności skutecznego przeciwdziałania im,
- budowę bazy dla śmigłowca dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego przy Szpitalu Wojewódzkim na
ul. Dekerta w Gorzowie Wlkp., podkreślając wagę tego przedsięwzięcia w kontekście zapewnienia
bezpieczeństwa mieszkańcom i niesienia pomocy,
- rozbudowę siedziby Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej przy ul. Dąbrowskiego 3
w Gorzowie Wlkp.
3. I zastępca Komendanta Miejskiego Policji przestawił prezentację i omówił:
- zwiększenie ilości kontroli w zakresie prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu.
4. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej omówił:
- znaczenie dla mieszkańców miasta inwestycji rozbudowy JRG 2 przy ul. Dąbrowskiego 3,
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- działania dotyczące anomalii pogodowych związanych z 1.09.2015r.,
- prowadzenie akcji edukacyjnych wśród dzieci i młodzieży w zakresie przeciwdziałania pożarom, budowę
sali edukacyjnej „Bezpieczny Dom”,
- potrzebę informowania społeczeństwa o montowania czujników gazowych.
5. Zastępca Komendanta Straży Miejskiej omówił:
- zasady działania biura rzeczy znalezionych,
- podział miasta na sektory działania Straży Miejskiej,
- zabezpieczenie miejsc szczególnie niebezpiecznych,
- realizację programu „Bezpieczna Zerówka”.
6. Kierownik Sekcji Higieny Pracy PSSE zwróciła uwagę na:
- zwiększająca się ilość osób nie uczestniczących w szczepieniach obowiązkowych,
- szybkie reagowanie na zgłoszenia dotyczące sprzedaży dopalaczy.
7. Powiatowy Lekarz Weterynarii zwrócił uwagę na:
- brak wystarczającej ilości środków do usypania zwierząt w przypadku zwiększonego zapotrzebowania,
- konieczność depozytu klatek do wyłapywania zwierząt w czasie poważnej kolizji drogowej,
- brak uregulowań prawnych użycia broni ze środkiem usypiającym w przypadku wtargnięcia do miasta
dzikich zwierząt,
- kończący się z dniem 30.04.2016r. budżet Powiatowego Inspektoratu Weterynarii, wskazując na
przyczyny takiego stanu rzeczy.
8. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zaznaczył że, w czasie niekontrolowanych zjawisk
atmosferycznych, zwiększone są niebezpieczeństwa dla obiektów w złym stanie technicznym, co powoduje
większą ilość kontroli.
9. Dyrektor WGT zwróciła uwagę na:
- bieżące utrzymywanie wszystkich urządzeń melioracji podstawowe i szczegółowej, co w znacznym
stopniu zapobiega zjawiskom powodziowym.
10. Kierownik Referatu Ochrony Środowiska wskazał na:
- problemy z podłączaniem mieszkańców miasta do kotłowni komunalnych i kanalizacji ściekowych,
- prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnej dotyczącej miejskiej emisji zanieczyszczeń w ramach
programu „KAWKA”.
V. Pytania, wnioski, propozycje:
Radny Artur Andruszczak zapytał o:
- możliwość zwiększenia patroli mieszanych (policja, straż miejska) na osiedlach. Odpowiedzi udzielił
zastępca Komendanta Straży Miejskiej: patrole mieszane są realizowane na bieżąco w miejscach przede
wszystkim szczególnie zagrożonych w zależności od możliwości składu osobowego straży miejskiej,
- możliwość zainstalowania w większej ilości miejsc ogólnie dostępnych z alkomatami,
- wdrożenie programu „Piłka nocą” Odpowiedział zastępca Komendanta KMP: rozwiązanie powyższych
problemów jest uzależnione od możliwości finansowych policji.
Radny Grzegorz Musiałowicz zapytał o:
- dalsze postępowanie z przedmiotami pozostawionymi w środkach komunikacji miejskiej. Odpowiedzi
udzielił zastępca Komendanta Straży Miejskiej: rzeczy znalezione przez dwa dni pozostają w depozycie MZK,
następnie przekazywane są do biura rzeczy znalezionych,
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- działanie patroli straży miejskiej w środkach komunikacji miejskiej. Odpowiedzi udzielił zastępca
Komendanta Straży Miejskiej: patrole nadal działają po zgłoszeniu takiej potrzeby przez Wydział Gospodarki
Komunalnej i Transportu Publicznego Urzędu Miasta,
- przeciwdziałania w zastawianiu przystanków autobusowych prywatnymi pojazdami oraz parkowanie
pojazdów w niedozwolonej odległości od przejść dla pieszych. Odpowiedzi udzielił zastępca Komendanta
Straży Miejskiej: patrole straży miejskiej i mieszane z policją interweniują w czasie wykonywania służby,
- wydanie zgody na zabudowę ciągów komunikacyjnych w budynkach mieszkalnych Odpowiedział
Komendant KM PSP – PSP: nie wydaje zgody na zabudowę ciągów komunikacyjnych. W czasie kontroli, po
stwierdzeniu zabudowy nakazuje właścicielowi jej usunięcie.
- braku osłon na studzienkach telekomunikacyjnych i słupach oświetleniowych Odpowiedziała Dyrektor
WGT: w przypadku zauważenia tych nieprawidłowości występujemy do właściciela w celu usunięcia
uszkodzeń.
- zwiększenie patroli straży miejskiej i policji przy nocnym sklepie „Nina”. Odpowiedzi udzielił zastępca
Komendanta Straży Miejskiej: poinformował, że sklep Nina jest pod stałym nadzorem służb porządkowych.
Zastępca Prokuratora Okręgowego – Roman Witkowski zwrócił uwagę na:
- ilość strażników miejskich w stosunku do ilości mieszkańców, która według niego jest niewystarczająca,
- wyraził swoje zadowolenie z powstania magazynu depozytowego w KMPSP sprzętu używanego w czasie
anomalii pogodowych,
- wyraził swoje zaniepokojenie w kwestii dostępności dopalaczy i ich zwiększonego używania. Zaznaczył,
że Prokuratura Okręgowa również ma duży udział w zwalczaniu tego zjawiska.
VI. Wnioski końcowe:
1. Rozważyć możliwość wspomożenia Powiatowego Lekarza Weterynarii (w ramach planowania
finansowego w budżecie na rok kolejny) zakupienia klatek dla zwierząt biorących udział w zdarzeniu
drogowym.
2. Zwiększyć ilość patroli policji i Straży Miejskiej w okolicach nocnych sklepów i miejsc szczególnie
zagrożonych.
3. Rozważyć dofinansowanie policji w celu możliwości zorganizowania dodatkowych punktów
umożliwiających sprawdzenie stanu trzeźwości w komisariatach policji na terenie miasta.
4. Zwrócić szczególną uwagę na reagowanie przez policję i Straż Miejską na wykroczenia związane
z nieprawidłowym parkowaniem pojazdów na terenie miasta w szczególności ograniczających ruch pieszy
i blokujących wjazdy przeznaczone pod drogi ewakuacyjne.
Posiedzenie z dnia 20.12.2016r.
I. Tematy wiodące posiedzenia:
1. Podsumowanie prac Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w kadencji 2014 – 2016.
2. Zagrożenie wirusem ptasiej grypy H5N8 na terenie powiatu gorzowskiego.
II. W posiedzeniu uczestniczyli:
1. Sekretarz Miasta – Pan Łukasz Marcinkiewicz,
2. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – Pan Jarosław Żółtowski,
3. Radny Rady Miasta Gorzowa Wlkp. – Pan Artur Andryszczak,
4. Komendant Miejski Policji – Pan insp. Stanisław Panek,
5. I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji – Pan nadkom. Wiesław Adamski,
6. Naczelnik WW KMP – Pan asp. sztab. Roman Różański,
7. Komendant Miejski PSP – Pan st. kpt. Patryk Maruszak,
8. Z-ca Komendanta Miejskiego PSP – Pan bryg. Grzegorz Rojek,
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9. Kierownik Sekcji Higieny Pracy – Pani Anna Dańko,
10. Komendant Straży Miejskiej – Pan Andrzej Jasiński,
11. Rzecznik prasowy UM – Pani Ewa Sadowska – Cieślak,
12. Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego – Pan Ryszard Stefaniak.
III. Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia – Prezydent Miasta.
2. Informacja dotycząca działań podejmowanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, związku
z wystąpieniem wirusa ptasiej grypy H5N8 na terenie powiatu gorzowskiego – Powiatowy Lekarz Weterynarii.
3. Informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz
prowadzonych w ciągu roku działaniach prewencyjnych. – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej.
4. Informacja o aktualnym stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Gorzowa Wlkp.
z uwzględnieniem imprez masowych i zgromadzeń publicznych oraz prowadzonych w ciągu roku działaniach
prewencyjno – kontrolnych (bezpieczne wakacje, trzeźwe poranki, akcja „Znicz”, kontrola autokarów
przewożących dzieci i młodzież itp.) – Komendant Miejski Policji.
5. Informacja Straży Miejskiej o podejmowanych w roku 2016 działaniach na rzecz bezpieczeństwa
i porządku publicznego oraz prowadzonych działaniach profilaktycznych – Komendant Straży Miejskiej.
6. Informacja na temat bezpieczeństwa obiektów budowlanych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ze
szczególnym uwzględnieniem obiektów wielkopowierzchniowych – Powiatowy Inspektor Nadzoru
Budowlanego.
7. Informacja o prowadzonych w ciągu roku działaniach prewencyjno – kontrolnych na terenie Gorzowa
Wlkp. – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny.
8. Bezpieczeństwo socjalne – zjawisko bezdomności na terenie miasta Gorzowa Wlkp., podejmowane
działania w tym obszarze – Dyrektor Wydziału Spraw Społecznych.
9. Informacja o działaniach podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców przez Wydział
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego.
10. Podsumowanie kadencji Komisji Bezpieczeństwa i Porządku – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego.
11. Przekazanie Komendantowi Miejskiemu Policji urządzeń do pomiaru trzeźwości „alcoblow” –
Prezydent Miasta.
12. Zakończenie posiedzenia.
IV. Przebieg posiedzenia:
1. Dyrektor WZK – Pan Jarosław Żółtowski rozpoczął posiedzenie od:
- podziękowania członkom Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za współpracę w mijającej kadencji,
- uroczystego przekazania urządzeń do pomiaru trzeźwości „alcoblow”. Urządzenia wręczył Sekretarz
Miasta.
2. Następnie głos zabrał Komendant Miejski PSP – Pan st. kpt. Patryk Maruszak, który przedstawił min:
- analizę zagrożeń na terenie miasta, związanych z rodzajem zabudowy, funkcjonowaniem zakładów
przemysłowych w mieście (substancje niebezpieczne) oraz transportem substancji niebezpiecznych przez
miasto,
- zagrożenia związane z występowaniem cieków i zbiorników (zagrożenie powodziowe) „W związku
z występującymi zagrożeniami na terenie miasta Gorzowa Wlkp. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2001 miasto zostało zakwalifikowane do kategorii „zagrożenia
duże”.”,
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- kilka danych dotyczących funkcjonowania Komendy Miejskiej PSP w Gorzowie Wlkp.:
- na terenie miasta działają dwie jednostki ratowniczo – gaśnicze: JRG 1– przy ul. Walczaka 108, JRG
2 – przy ul. Dąbrowskiego 3
- Specjalistyczne Grupy Ratownicze: chemiczno – ekologiczna, wysokościowa, wodno nurkowa,
- ilość zdarzeń z tlenkiem węgla: w roku 2015 było to 49 zdarzeń, w 2016 – 50 zdarzeń,
- zagadnienia edukacyjno – prewencyjne realizowane w szkołach i przedszkolach np. Bezpieczna zerówka,
podczas których omawiane są projekty takie jak np. „Zgaś ryzyko”, „Nie dla czadu”, „Czad i ogień”. Łącznie
każdego roku w zajęciach bierze udział ok. 600 dzieci.
- informację o niedawno otwartej, w ramach programu „Bezpieczna+” sali edukacyjnej „Ognik”, z której
bardzo chętnie korzystają dzieci i młodzież szkolna.
- informację w 2014 roku zostało podpisane porozumienie z prezesem Solvay w zakresie przedsięwzięć
prewencyjnych, edukacyjno –szkoleniowych i kulturalnych mających na celu podnoszenie świadomości,
- zagadnienia z cyklicznych akcji organizowanych w ubiegłych latach tj. np. „Dni otwartych Strażnic”.
Poza tym KMPSP włączyła się w akcję „Czad i ogień. Obudź czujność” – których spoty wyświetlane są min.
na telebimie w centrum miasta i w autobusach miejskich.
- informację o współpracy z ZGM i ADM-i odnośnie roznoszenia ulotek informujących o zagrożeniach ze
strony czadu oraz niebezpieczeństwie poruszania się po zamarzniętych akwenach wodnych.
- obszar propagowania bezpiecznych zachowań wśród dzieci – np. „Ogniomistrz Żarek uczy i bawi”.
3. I z-ca Komendanta Miejskiego Policji – Pan nadkom. Wiesław Adamski omówił:
- analizę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W minionym roku zanotowano ok. 4000 przestępstw
stwierdzonych, z tego zatrzymano 330 pijanych kierowców. Największa przestępczość odnotowana została
w rejonie Centrum, ul. Staszica i na Górczynie. Poinformował również o zwiększonej liczbie kolizji drogowych
oraz ilość ofiar śmiertelnych w stosunku do lat ubiegłych. Najwięcej zdarzeń spowodowana była
przekroczeniem prędkości i nieostrożnością osób pieszych,
- dane z przeprowadzonej akcji pod nazwą „Bezpieczne wakacje”, podczas której skontrolowano 120
autokarów w samym sezonie letnim, a ok. 1000 przez cały rok,
- działania profilaktyczne skierowane do wszystkich grup społecznych,
- przebieg akcji „Znicz”, w której uczestniczyło ok. 500 policjantów, podczas której nie odnotowano
większych zdarzeń,
- zakres działania aktualnych patroli kierowanych na tymczasowe posterunki związane z matami
dezynfekującymi w związku z wybuchem wirusa H5N8 tzw. ptasią grypą.
4. Komendant Straży Miejskiej – Pan Andrzej Jasiński przedstawił następujące dane:
- w 2016 roku liczba wszystkich interwencji wynosiła 8514, z czego około połowa to zgłoszenia obywateli.
Straż Miejska najczęściej interweniowała do niewłaściwie zaparkowanych pojazdów, spożywania alkoholu
w miejscach publicznych lub zaśmiecanie terenów miejskich. Były również interwencje do osób bezdomnych sprawdzanie miejsca pobytu,
- w minionym roku Komenda Straży Miejskiej organizowała spotkania profilaktyczno – edukacyjne takie
jak: Dzień Dziecka w Parku Wiosny Ludów, Bezpieczne Wakacje WOR czy spotkania na Słowiance.
5. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego reprezentowała Pani Anna Dańko – Kierownik
Sekcji Higieny Pracy, która przedstawiła min:
- sytuację epidemiologiczną chorób zakaźnych, którą uznano za dobrą, ponieważ nastąpił spadek podejrzeń
zachorowań na grypę. Mimo to nadal kontynuowany jest nadzoru epidemiologiczno – wirusologicznego nad
grypą z systemie Sentinel. Pani Kierownik wspomniała z zasadności szczepień przeciwko grypie,
- warunki zdrowotne środowiska bytowania mieszkańców Miasta Gorzowa Wlkp., pod kątem oceny jakości
wody, podczas której nie odnotowano zgłoszeń przypadków chorób i zatruć wodozależnych,
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- informację o wodociągu publicznym, który działa w oparciu o trzy zakłady Wodociągowe (centralny,
Kłodawa, Siedlice). Dwa ostatnie zostały zmodernizowane w ramach projektu „Uporządkowanie gospodarki
wodno – ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG – 6”,
- ilość interwencji – w 2015 było ich 19 z z czego 4 dotyczyły stanu sanitarnego obiektów użyteczności
publicznej, 4 jakości wody, pozostałe warunków zamieszkania,
- informację o stanie sanitarnym obiektów żywnościowo – żywieniowych, tu nie odnotowano zbiorowych
zatruć pokarmowych w zakładach żywienia zbiorowego.
- funkcjonowanie Systemu Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznych Produktach Żywnościowych
i Środkach Żywienia Zwierząt (RASFF) – monitorowano wycofanie z obrotu 70 produktów niebezpiecznych
zgłoszonych w systemie RASFF,
- pozostałe działaniach PPIS jakimi były min: nadzór nad środkami zastępczymi – tzw. dopalacze,
działalność w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji – prowadzono w celu popularyzowania szeroko
rozumianego zdrowego stylu życia wśród społeczeństwa, programy profilaktyczno – edukacyjne,
- informację w związku z obecnym zagrożeniem, jakim jest wirus H5N8, tzw. ptasia grypa. Działania
polegają głównie na monitorowaniu zdrowia osób będących w bezpośrednim kontakcie z zakażonym ptactwem
oraz kontroli punktów sprzedaży drobiu i produktów pochodzenia drobiowego
6. Dyrektor WZK – Pan Jarosław Żółtowski przedstawił:
-działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – zrealizowane to min. udział
w konsultacjach społecznych z mieszkańcami poświęcone tworzeniu ogólnokrajowej mapy zagrożeń,
przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych dla uczniów i nauczycieli w szkołach, połączonych z głośną próbą
syren alarmowych oraz opracowanie założeń ramowych związanych z rozbudową monitoringu wizyjnego
miasta i utworzeniem profesjonalnego Centrum Monitoringu Wizyjnego.
- działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – w trakcie realizacji to m.in. prace nad
wdrożeniem Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa
Obywateli, opracowanie nowej formuły funkcjonowania obrony cywilnej w mieście oraz działania
koordynacyjne związane z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków szczepu H5N8 na terenie powiatu
gorzowskiego,
- działania Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego – planowane to przede wszystkim
przeprowadzenie badań opinii publicznej wśród mieszkańców naszego miasta na temat poczucia
bezpieczeństwa, ćwiczenie z zakresu współdziałania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego ze
służbami i inspekcjami w sytuacji wystąpienia zdarzenia kryzysowego na terenie miasta, uruchomienie nowych
kamer monitoringu w ramach I etapu rozbudowy oraz raporty dobowe – dotyczyć będą zdarzeń i zagrożeń na
terenie miasta.
Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego na co dzień współpracuje ze wszystkimi służbami,
inspekcjami i strażami odpowiedzialnymi za szeroko pojęte bezpieczeństwo Mieszkańców. Przykładem jest
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku – podstawa prawna: ustawa z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie
powiatowym,
- na koniec wystąpienia Dyrektor podziękował jeszcze raz za pracę w kończącej się kadencji KBiP.
V. Pytania, wnioski, propozycje:
1) Pytania Dyrektora WZK Jarosław Żółtowski:
- do Pani Kierownik Anny Dańko o ilość osób objętych nadzorem sanitarnym w związku z ptasią grypą?
Odp. Liczba osób zmienia się każdego dnia, w zależności od wygasania lub powstawania nowych ognisk. Na
dzień dzisiejszy jest to kilkadziesiąt osób.
- kto zajmuje się wywożeniem uśpionego ptactwa czy ściółki i dokąd? Odp. Powiatowy Lekarz Weterynarii
decyduje na podstawie przetargów o firmach, które biorą udział w gazowaniu i wywożeniu padłych zwierząt.
- jaki procent osób szczepi się na grypę? Odp. Jest to bardzo niski procent.
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- do Komendanta KMP – Pana Stanisława Panka o zaangażowanie służb KMP w akcji związanej z ptasią
grypą. Odp. W akcję zaangażowanych jest 120 policjantów. Posiadamy wsparcie sił z kraju. Na stałe
wyznaczone są posterunki przy matach dezynfekujących oraz w gospodarstwach zagrożonych.
2) Pytania Radnego Artura Andruszczaka:
- do Komendanta KMP Pana Stanisława Panka o przyczyny zwiększonej ilości kolizji i ofiar śmiertelnych
na terenie miasta Gorzowa Wlkp.? Odp. Zwiększona liczba kolizji spowodowana jest prawdopodobnie sporą
ilością remontów ulic w mieście oraz tymczasowymi zmianami organizacji ruchu drogowego na potrzeby
remontów. Kierowcy nie patrzą na znaki, jeżdżą na pamięć. Ofiary śmiertelne to głównie ofiary wypadków na
odcinku drogi ekspresowej S 3 w granicach administracyjnych miasta. Otwarcie drugiej nitki drogi S 3
powinno zwiększyć bezpieczeństwo kierowców poruszających się po tej drodze ekspresowej.
- do Komendanta KM PSP o interwencje związane z tlenkiem węgla. Czy miasto mogłoby zakupić dla osób
zwłaszcza starszych czujki dymu lub czadu? Odp. KMPSP często organizuje różne festyny czy konkursy,
w których nagrodami są min. czujki zakupione przez KMPSP, ale to jest drobny procent. Zakup większej ilości
takich czujek łączy się z ogromnymi kosztami.
- do Komendanta KSM Pana Andrzeja Jasińskiego o mieszane patrole KSM z KMP. Czy zostały
zlikwidowane, bo ich nie widać? Odp. Chwilowo takie patrole są zawieszone ze względu na ptasią grypę.
Policjanci są potrzebni na tymczasowych posterunkach.
- do Dyrektora WZK Jarosława Żółtowskiego o lokalizację kamer, tzw. mapę przestępczości. Czy taka
powstanie? Jaką część miasta obejmie? Odp. Kamery docelowo obejmą teren całego miasta. W I etapie
w ramach tzw. Planu Transportowego monitoringiem zostaną objęte wyznaczone przystanki komunikacji
miejskiej. W dalszym etapie lokalizacja kamer będzie w miejscach o podwyższonej przestępczości,
wyznaczonych wspólnie ze służbami porządkowymi w mieście.
VI. Wnioski końcowe.
1) Wniosek formalny Radnego Artura Andruszczaka – Propozycja zakupu przez Miasto czujek dymu
i czadu dla mieszkańców Gorzowa Wlkp.
Prezydent Miasta
Jacek Wójcicki

