P r o t o k ó ł Nr 3
z posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa
Rady Miejskiej w Radomiu
odbytego w dniu 23 lutego 2015r.

Porządek dzienny posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołu Nr 2 z posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektów uchwał w sprawie:
- przekazania środków finansowych na rekompensaty pienięŜne za czas słuŜby
przekraczającą normę dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - druk
Nr 26,
- wprowadzenie zmian w budŜecie Miasta Radomia na 2015 rok – w dziale 754 druk Nr 34.
3. 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.pkt.1 Przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu nr 2 Komisji.
Protokół został przyjęty jednogłośnie ( za 5)
Ad.pkt.2
Komisja Bezpieczeństwa zaopiniowała n/w projekty uchwał :
- w sprawie BudŜetu Miasta Radomia na 2015 rok w części dot. bezpieczeństwa
publicznego
i ochrony przeciwpoŜarowej - druk Nr 34
Projekt uchwały zawarty na druku nr 34 zreferowali obecni na posiedzeniu: Pani
Joanna Górska – Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony UM oraz
Pan Czesław Gąsiorowski – Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta
Zgodnie z art. 18 ust 1 Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu
kryzysowym na Prezydencie Miasta Radomia ciąŜy obowiązek utworzenia Miejskiego
Centrum Zarządzania Kryzysowego, które realizowałoby zadania zarządzania
kryzysowego zgodnie art.17. ust.1 w/w Ustawy.
W chwili obecnej funkcjonuje Porozumienie zawarte w dniu 18 lutego 2003 roku
pomiędzy Prezydentem Miasta Radomia i Starostą Radomskim dotyczące
funkcjonowania takiego centrum na bazie Państwowej StraŜy PoŜarnej. Centrum to
nie spełnia wymogów ustawowych przypisanych do Prezydenta – m.in. opóźnia
przepływ informacji - niezbędny sprzęt alarmowy i łączność znajdują się w róŜnych
punktach miasta, co zdecydowanie uniemoŜliwia sprawne jego uruchomienie
i nadzór przełoŜonych w jego zarządzaniu.

Biorąc powyŜsze pod uwagę utworzenie Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego wyeliminuje wszelkie nieprawidłowości i w sposób jednoznaczny
określi działania i kompetencje poszczególnych słuŜb.
Organizacja Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego obejmowałaby
następujące przedsięwzięcia:
1. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego utworzone zostałoby
w pomieszczeniach monitoringu miejskiego gdzie sprawowany jest obecnie
całodobowy
dyŜur
pracowników
monitoringu.
2. W „Centrum” powinny znaleźć się następujące urządzenia:
a) radiowa sieć zarządzania Wojewody,
b) radiowa sieć uruchamiania syren alarmowych,
c) wskaźnik promieniowania skaŜeń wraz z anteną,
d) komputer z oprogramowaniem (oprogramowanie dostarcza MON) do
monitorowania wskaźników skaŜeń promieniotwórczych, chemicznych
i biologicznych,
e) ekran lub telewizor około 60” do monitorowania zdarzeń przez uczestników
„Centrum” przesłanych z kamer monitoringu miejskiego ( jeŜeli zdarzenie
nastąpiło w zasięgu wizyjnym kamer,
f) rzutnik i laptop wraz z ekranem do celów podglądowych i eliminowania
błędów popełnionych przez poszczególne słuŜby w ramach wykonywanych
obowiązków na miejscu zdarzenia,
g) łącze stałe z Policją i StraŜą Miejską.
Razem koszt utworzenia Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego wynosi
około 100 000 zł. – jest to wydatek jednorazowy.
Biorąc powyŜsze pod uwagę utworzenie Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego jest niezbędne i ekonomicznie uzasadnione oraz wypełni dyspozycję
przepisów Ustawy o zarządzaniu kryzysowym przypisanych dla Prezydenta.
Po wysłuchaniu wyjaśnień Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie powyŜszy
projekt uchwały. – przyjęto jednogłośnie ( 5 głosami za)
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie
- w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pienięŜne za czas
słuŜby przekraczającą normę dla policjantów Komendy Miejskiej Policji w Radomiu druk Nr 26 po przegłosowaniu – przyjęto jednogłośnie ( 5 głosami za)
Projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie.
O p i n i a Nr 4/4.
Ad.pkt.3 W tym punkcie Przewodniczący Komisji odczytał pismo MZDiK z dnia
0.02.2015r.,znak:DR0500.5.2015 kierowane do Urzędu Miejskiego - Wydział
Bezpieczeństwa , Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Referat Ochrony
i Monitoringu Miasta w Radomiu – odpowiedź na pismo nr WBO.M.5520.0.5.2015
z dnia 14.01.2015r. dot. budowy sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla
pieszych przez ulicę Wierzbicką na wysokości ulicy Gębarzewskiej.

Pismo zostało przyjęte do wiadomości i stanowi załącznik do protokołu.
W dalszej części posiedzenia radny Wiesław Wędzonka zgłosił poniŜszy wniosek:
Komisja Bezpieczeństwa wnioskuje o podjęcie stosownych działań
dotyczących zwiększenia szybkości do „70 km/godz.” i postawienie odpowiednich
znaków drogowych na odcinku drogi krajowej „E-77” od Ronda Narodowych Sił
Zbrojnych do ulicy Rataja.
W n i o s e k Nr 1/5 został przyjęty jednogłośnie.

W związku z wyczerpaniem porządku, Przewodniczący Komisji podziękował
wszystkim obecnym za przybycie i zamknął posiedzenie.
Na tym protokół zakończono.
.

Przewodniczący Komisji

Zbigniew Neska

Protokołowała:
B.Nowakowska

