P r o t o k ó ł Nr 2
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Radomiu
odbytego w dniu 14 stycznia 2015r.

Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu nr 1z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z
działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014r.
- druk Nr 19
3. Propozycje członków Komisji do planu pracy na 2015r. i przyjęcie planu pracy
na 2015r.
4. Sprawy róŜne.
Na posiedzeniu obecni byli członkowie Komisji w/g listy obecności, która stanowi
załącznik do protokółu.
Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył Pan Zbigniew Neska –
Przewodniczący Komisji, który powitał wszystkich członków Komisji oraz
zaproszonych gości .
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.

Ad.1. Przewodniczący zapoznał Radnych z protokołem z ostatniego posiedzenia,
wobec braku głosów w dyskusji zarządził głosowanie. Protokół z ostatniego
posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
Ad.2. Przewodniczący Komisji udzielił głosu Panu Czesławowi Gąsiorowskiemu
Kierownikowi Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta Urzędu Miejskiego W Radomiu,
który zreferował projekt uchwały zawarty na druku:
- nr- 19 w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa
i Porządku dla miasta Radomia za 2014r. Pan Czesław Gąsiorowski poinformował
Radnych,
Ŝe na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013r. poz. 595 tekst jedn. z późn. zm.)
Prezydent Miasta Radomia ma obowiązek składania Radzie sprawozdania
z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za rok ubiegły
w terminie do końca stycznia następnego roku, a sprawozdanie podlega ogłoszeniu
w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Dodał, Ŝe kaŜdy kwartał kończy się
wnioskami, które wszystkie zostały zrealizowane.
Przewodniczący rozpoczął dyskusję.
Radny Ryszard Fałek zapytał:
- jaki jest skład osobowy Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Czesław
Gąsiorowski odpowiedział, Ŝe zasiadają w niej wszystkie podmioty w których
zakresie pracy jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców m.in. Komendanci
Policji, StraŜy PoŜarnej, Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Dyrektor
Radomskiego Szpitala Specjalistycznego, Prezydent Miasta Radomia, Sekretarz
Miasta, Radni Marek szary i Waldemar Kordziński.

- gdzie moŜe zapoznać się z mapą zagroŜeń, ile jest takich map.
Pan Czesław Gąsiorowski poinformował Radnego, Ŝe istnieją dwie takie mapy
pierwsza tworzona była na potrzeby monitoringu miejskiego , druga zaś została
opracowana na potrzeby stworzenia Powiatowego Programu Zapobiegania
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na
lata 2015-2018., obydwie są dostępne w referacie Ochrony i Monitoringu Miasta przy
ul. Moniuszki w Radomiu.
Radny Ryszard Fałek podkreślił, Ŝe dane zawarte w sprawozdaniu są mało aktualne,
np. dane dotyczące liczby wniosków, które wpłynęły do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych obejmują rok 2013.
Pan Rafał Czajkowski - Sekretarz Miasta Radomia odpowiedział, Ŝe sprawozdanie
obejmuje dane juŜ zrealizowane, w styczniu bieŜącego roku odbędzie się pierwsze
spotkanie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla Miasta Radomia, na którym
to
będą podsumowane dane za ostatni kwartał 2014r.
Radny Ryszard Fałek przytoczył informację ze sprawozdania w której to Pan
Włodzimierz Wolski - Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej informuje, Ŝe
występuje znaczny problem związany z uzaleŜnieniami wśród dzieci i młodzieŜy , a w
Radomiu zaś brakuje miejsc w profesjonalnych placówkach terapii uzaleŜnień o
charakterze zamkniętym.
Pan Czesław Gąsiorowski odpowiedział, Ŝe Gmina Miasta Radomia nie dysponuje
takim ośrodkiem, w latach poprzednich prowadzone były rozmowy z Gminami
ościennymi na temat powstania takiej placówki, Gminy te nie były jednak
zainteresowane współpracą z Gminą Miasta Radomia w tym zakresie.
Pani Joanna Górska Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego
i Ochrony Urzędu Miejskiego W Radomiu dodała, Ŝe prowadzenie stacjonarnych
placówek leczenia uzaleŜnień to kompetencja Marszałka Województwa, a nie Gminy
Miasta Radomia.
Radny Ryszard Fałek zapytał
- czy wniosek dotyczący zmiany Uchwały nr 173/2007 z dnia 29.08.2007r.
w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaŜy napojów alkoholowych na terenie
miasta Radomia w sprawie rozszerzenia uchwały o zapisy zakazu sprzedaŜy i
spoŜywania napojów alkoholowych na terenie Zalewu Borki oraz obiektów Miejskiego
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu został zrealizowany.
Pan Rafał Czajkowski odpowiedział, Ŝe nie, gdyŜ byłby to martwy przepis. Pismo
wpłynęło do Pani Anny Kwiecień, aŜeby zajęła się tym tematem.
- czy członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku opracowali Powiatowy
Program
Zapobiegania
Przestępczości
oraz
Porządku
Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018.
Pan Czesław Gąsiorowski poinformował radnych, Ŝe program został przyjęty uchwałą
Rady Miejskiej i od 01 stycznia 2015r. - jest realizowany.
Przewodniczący zakończył dyskusję i zarządził głosowanie,
Projekt uchwały zawarty na druku Nr 19 został przyjęty jednogłośnie
Komisja Bezpieczeństwa
pozytywnie
zaopiniowała
projekt uchwały
w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
dla miasta Radomia za 2014r. – druk Nr 19.
O p i n i a Nr 3/3.

Ad.3. Przewodniczący przedstawił Radnym propozycję planu pracy Komisji
Bezpieczeństwa na rok 2015 i rozpoczął dyskusję.
W dyskusji głos zabrali Radni Ryszard Fałek, Wiesław Wędzonka, Kazimierz
Staszewski.
Wnioski Radnych zostały przez Przewodniczącego uwzględnione. Przewodniczący
zarządził głosowanie,
Komisja Gospodarki przyjęła jednogłośnie Plan Pracy Komisji Bezpieczeństwa Rady
Miejskiej w Radomiu na rok 2015.
Plan pracy stanowi załącznik do protokołu.
Ad.4. Przewodniczący poinformował zebranych, Ŝe do Komisji wpłynęły dwa pisma
tj. odpowiedzi Prezydenta Miasta Radomia na wniosek jaki został zgłoszony przez
radnego Zbigniewa Neskę na posiedzeniu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla
Miasta Radomia dotyczący zainstalowania sygnalizacji świetlnej na skrzyŜowaniu
ulic: Wierzbicka/Gębarzewska/Czarnoleska. Wniosek ten został przekazany do
Pawła Góraka Komendanta StraŜy Miejskiej w Radomiu i do Kamila Tkaczyka Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji, celem rozwaŜenia takiej
moŜliwości. O sposobie załatwienia sprawy w/w mają zawiadomić pisemnie Komisję.
Radna Katarzyna Wróbel zgłosiła, Ŝe w skutek planowanego zamknięcia ulicy
Lipskiej będzie utrudniony dojazd do szkoły znajdującej się na tym terenie. ZagraŜać
to będzie bezpieczeństwu uczęszczających do szkoły dzieci. Radna w tej sprawie
złoŜy interpelację do Prezydenta Miasta Radomia.
W dalszej części posiedzenia Przewodniczący uzgodnił z Radnymi stały termin
Komisji - ustalono, Ŝe będzie to czwartek - godz. 15.15 - na tydzień przed
zaplanowaną sesją.
Następnie Przewodniczący Komisji poprosił o rozdanie wszystkim członkom Komisji
wykazu dzielnicowych Komisariatu I i III Policji w Radomiu..
W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Neska

