
UCHWAŁA NR 53/2015
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 19 stycznia 2015 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2014 rok

Na podstawie art.38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - 
Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm.) Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 
2014r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Dariusz Wójcik
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Załącznik do Uchwały Nr 53/2015

Rady Miejskiej w Radomiu

z dnia 19 stycznia 2015 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA RADOMIA

ZA 2014 ROK

Na spotkaniu w dniu 8 stycznia 2015 roku Komisja Bezpieczeństwa i Porządku rozpoczęła pracę od 
omówienia sprawozdania z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia za 2014 rok.

Następnie przyjęto Plan Pracy na 2015 rok z kwartalnym podziałem zadań.

Realizacja Planu Pracy za 2014 rok przedstawia się następująco:

I. Zadania I kwartału:

1. Skarbnik Miasta poinformował, że w budżecie Gminy Radom na realizację zadań związanych 
z bezpieczeństwem obywateli i ochroną porządku publicznego uchwalonego na 2014 r. zabezpieczone zostały 
środki w wysokości 28 931 416 zł tj.:

a) Utrzymanie Straży Miejskiej, w tym zakup samochodu - 4 835 993 zł,

b) Utrzymanie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne - 21 827 
209 zł,

c) Policyjna Izba Zatrzymań - 140 000 zł,

d) Zadania z zakresu obrony cywilnej - 30 000 zł,

e) Zarządzanie kryzysowe - 1 904 500 zł,

f) Monitoring ulic- w tym rozbudowa - 133 071 zł,

g) Komenda Wojewódzka Policji 60 643 zł - fundusz wsparcia 10643 - zakup samochodów 50 000 zł.

2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia przyjęła sprawozdanie z planowanych 
podjętych działań przez Komisję w zakresie problematyki „Bezpiecznych Ferii 2014". Sprawozdanie z realizacji 
konkretnych zadań zostało przedstawione pisemnie po feriach tj.: do 10 marca 2014 roku.

3. Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu  Miasta Wydziału Ochrony Urzędu Miejskiego 
przedstawił analizę pracy monitoringu miejskiego w Radomiu. Jak wynika z analizy w 2013 roku ogółem 
pracownicy monitoringu zgłosili 4255 interwencji z tego 869 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej 
Policji w Radomiu, a 3386 interwencji do Straży Miejskiej w Radomiu. Ujawniono i zatrzymano 41 sprawców na 
gorącym uczynku przestępstwa. Ujawniono i zatrzymano 2181 sprawców na gorącym uczynku wykroczenia oraz 
pracownicy monitoringu przekazali 2032 informacji z prośbą o interwencje do służb porządkowych w tym między 
innymi 239 razy wezwano pogotowie ratunkowe, 4 razy wezwano Straż Pożarną, 106 razy udzielono pomocy 
osobom nietrzeźwym, 246 razy zgłoszono awarię oświetlenia ulicznego, 1424 razy udzielono pomocy osobom 
leżącym. Do najbardziej zagrożonych monitorowanych miejsc pod kątem zaistniałych zdarzeń należą między 
innymi: skrzyżowanie ulic: Struga/25 Czerwca- 501 zdarzeń, Plac Dworcowy- 452 zdarzenia, skrzyżowanie 
ulic: Żeromskiego/Niedziałkowskiego - 298 zdarzeń, skrzyżowanie ulic: Kelles-Krauza/Malczewskiego- 
201 zdarzeń.

4. W sprawach różnych omówiono zasady i cel utworzenia mapy zagrożeń oraz wykorzystanie jej do 
napisania Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli na lata 2015-2018. W tym celu na podstawie Zarządzenia nr 421/2013 Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie „Procedur prowadzenia konsultacji społecznych przez poszczególne 
wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz jednostki budżetowe i organizacyjne Gminy Miasta Radomia” 
zostały przeprowadzone szerokie konsultacje społeczne. Na podstawie tych konsultacji została opracowana mapa 
zagrożeń, która stanowić będzie materiał wyjściowy do opracowania w/w Programu. Program Zapobiegania 
Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018 zawierał będzie 
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6 podstawowych części, tj.: Wprowadzenie, Podstawę prawną programu, Założenia i cele Programu, Podmioty 
uczestniczące w realizacji Programu, Realizacje Programu oraz Monitorowanie i ocenę Programu.

Wnioski:

1. Wszystkie podmioty realizujące problematykę „Bezpiecznych Ferii 2014 rok” w terminie do 10 marca 
przedstawiły pisemne sprawozdanie z realizacji konkretnych działań w tym temacie. Informacja ta została 
przesłana do Wydziału Ochrony w wersji papierowej i na e-mail sbm@umradom.pl . Ponadto na podstawie 
sprawozdań instytucji realizujących powyższą problematykę zostało opracowane sprawozdanie zbiorcze 
i przesłane do wiadomości Wojewody oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
w Warszawie.

2. Referat Ochrony i Monitoringu Miasta Wydziału Ochrony Urzędu Miejskiego w Radomiu „Analizę 
pracy monitoringu miejskiego” przekazał do wiadomości Komendantowi Miejskiemu Policji i Straży 
Miejskiej w Radomiu celem skierowania w miejsca najbardziej zagrożone większej ilości patroli oraz 
podjęcia działań operacyjnych celem minimalizacji zdarzeń przestępnych w tych rejonach.

3. W celu opracowania mapy zagrożeń przestępczością na terenie miasta Radomia jako materiału 
wyjściowego do późniejszego opracowania „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2015-2018" Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 
Publicznego dla Miasta Radomia wystąpi zgodnie z Zarządzeniem nr 421/2013 Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie „Procedur prowadzenia konsultacji społecznych przez poszczególne 
wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz jednostki budżetowe i organizacyjne Gminy Miasta Radomia” 
do Wydziału Współpracy z organizacjami pozarządowymi i konsultacji społecznych o przeprowadzenie 
szerokich konsultacji w tym temacie.

4. W terminie do 10 lutego 2014 roku z udziałem Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 
Radomia odbyło się spotkanie podmiotów realizujących zadania wynikające z ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi celem wypracowania skutecznych rozwiązań związanych 
z przyjmowaniem i przebywaniem osób pod wpływem alkoholu w Izbie Przyjęć Radomskiego Szpitala 
Specjalistycznego.

W dniu 4 lutego 2014 roku o godz. 9.00 w Sali Obrad Kolegium Prezydenta odbyło się spotkanie dotyczące 
wypracowania skutecznych rozwiązań związanych z przyjmowaniem i przebywaniem osób pod wpływem 
alkoholu w Izbach Przyjęć radomskich szpitali.

Członek Komisji Bezpieczeństwa dla Miasta Radomia Radny Pan Waldemar Kordziński poinformował 
zebranych, że docierają do niego sygnały, że w Izbie Przyjęć radomskich szpitali przebywają zarówno osoby 
chore jak i osoby pozostające pod wpływem alkoholu, gdzie badanie tych drugich przebiega znacznie szybciej 
i sprawniej niż pozostałych pacjentów. Stąd prośba o wypracowanie skutecznego rozwiązania – oddzielenia 
osób chorych od osób nietrzeźwych.

Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu przedstawił statystykę osób 
nietrzeźwych zatrzymanych do wytrzeźwienia; było to 598 osób w 2012 roku, w 2013 roku 690, adekwatnie 
osób nietrzeźwych (kontaktowych gdzie nie ma zagrożenia życia) odwiezionych do miejsca zamieszkania było 
1786 w 2012 roku zaś w 2013 roku 1222 osoby. Poinformował, że osoba nietrzeźwa jest poddawana badaniom 
lekarskim za, które płaci policja i tak badanie w szpitalu w Pionkach kosztuje 64 zł, zaś badanie w Radomiu 
kosztuje 120 zł i więcej. Wobec takich kosztów większość osób nietrzeźwych na badania jest wożona do 
Pionek, wiąże się to z kolei z tym, że przez dłuższy czas zaangażowany jest patrol policji wraz z radiowozem. 
Jeżeli to możliwe to osobę, która została przebadana umieszcza się w Policyjnej Izbie Zatrzymań.

Dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego stwierdził, że nie ma możliwości oddzielenia w Izbie 
Przyjęć osób nietrzeźwych od osób chorych, gdyż na takie rozwiązanie nie pozwalają warunki lokalowe 
i finansowe. Ponadto 90% karetek pogotowia nie ma lekarza, w jego miejsce zatrudniany jest ratownik 
medyczny. Ratownik za każdą osobę przewożoną karetką bierze pełną odpowiedzialność. Często zdarzają się 
takie przypadki, że do radomskich izb przyjęć przywożeni są pacjenci z tzw. „rejonów” Pionek czy Iłży, 
ponieważ w tamtejszych szpitalach nie ma specjalistycznego sprzętu do badań lekarskich, a to stanowi kolejne 
koszty finansowe. Ponadto wielu z pacjentów to pacjenci „powtarzający się” po kilka razy w roku. W ciągu 
dyżuru w SOR „przewija się” od 5 do 10 osób będących w stanie upojenia alkoholowego, wiele z nich to osoby 
bezdomne.
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Wiceprezydent Miasta Radomia Pani Anna Kwiecień poinformowała, że pomimo tego, że żaden 
z radomskich szpitali nie specjalizuje się w dziedzinie toksykologii to i tak została powołana Poradnia 
Alkoholowa, z której korzysta około 2000 osób uzależnionych. Ponadto stwierdziła, że dopóki nie będzie 
wypracowanych rozwiązań na poziomie legislacyjnym, dopóty problem będzie istniał. Ponadto, nie ma żadnych 
restrykcji o przymusowym leczeniu osób stale pozostających w stanie upojenia alkoholowego. Pani 
Wiceprezydent poinformowała zebranych, że utworzenie i utrzymanie Izby Wytrzeźwień w Radomiu to koszt 
około 6 000 000 zł rocznie, a miasto nie ma ani warunków lokalowych ani środków finansowych na jej 
utrzymanie.

Wnioski:

1. Służby socjalne szpitali będą informować Urząd Miasta (Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych) o osobach, które trzy razy były dowiezione do szpitala celem wytrzeźwienia, zaś Komisja 
będzie kierować wniosek do Sądu o przymusowe leczenie.

2. Każdorazowo ratownik medyczny karetki pogotowia ratunkowego rozważy możliwość dowozu osób 
nietrzeźwych do szpitala w Radomiu (spoza miasta Radomia) tylko w szczególnych przypadkach, kiedy 
w danym rejonie będącym w obsłudze Pogotowia Ratunkowego nie ma szpitala.

W dniu 19 lutego 2014 roku odbyło się coroczne posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 
Radomia, na którym posumowano pracę wszystkich podmiotów związanych z organizacją i zabezpieczeniem 
imprez masowych w 2013 roku. W spotkaniu oprócz stałych członków Komisji udział wzięli zaproszeni 
przedstawiciele klubów sportowych takich jak: CERRAD Czarni Radom, RKP 1926 „Broń” Radom, Rosa SA, 
MOSIR Radom.

Pomimo zaproszenia na spotkanie nie przybył przedstawiciel klubu sportowego "Radomiak 1910" SA. 
W 2013 roku łącznie na terenie Radomia odbyły się 23 zgromadzenia oraz wydano 15 pozwoleń na imprezy 
masowe w tym na imprezy rozrywkowe - 8, na imprezy sportowe - 7, na mecze piłki nożne j - 4, (w tym 
2 zezwolenia dla Radomskiego Klubu Sportowego „Radomiak 1910 SA” na mecze II Ligi w rundzie wiosennej 
(8 meczy) i w rundzie jesiennej (9 meczy) oraz 2 zezwolenia dla Radomskiego Klubu Piłkarskiego1926 „Broń” 
Radom na mecze III Ligii w sezonie 2012/2013 - 10 meczy i na mecze III Ligi w sezonie 2013/2014 - 4 mecze.

W 2013 roku odbyły się 4 mecze podwyższonego ryzyka, w tym 3 na stadionie przy ul. Struga i 1 na 
stadionie przy ul. Narutowicza. Mecze te odbyły się bez incydentów. Podczas ich trwania nie doszło do 
zbiorowego zakłócenia ładu i porządku publicznego. Przedstawiciele w/w klubów wysoko ocenili 
bezpieczeństwo na imprezach i współpracę z Policją dotyczącą zabezpieczenia organizowanych przez nich 
imprez sportowych. Ponadto na  posiedzeniu w/w Komisji, w celu uporządkowania procedur zabezpieczenia 
imprez, wypracowano dodatkowe wnioski do realizacji:

1. Każdorazowo Organizator danej imprezy będzie przekazywał informację poprzez megafony 
i apelował do kierowców o nie parkowaniu pojazdów na chodniku tylko na wyznaczonym i wyłączonym 
pasie jezdni przeznaczonym do parkowania.

2. W celu ujednolicenia niezbędnych informacji dla Policji związanych z zabezpieczeniem imprez, Policja 
opracuje wytyczne w tym temacie i roześle wzór pisma (jakie informacje powinny być w nim zawarte) do 
wszystkich instytucji zajmujących się tą problematyką.

II. Zadania II kwartału:

1. Naczelnik Sztabu KMP poinformował, że od 1 stycznia do 27 maja 2014 roku odbyło się łącznie 31 imprez 
masowych, w tym: 13 meczy piłki koszykowej, 8 meczy piłki siatkowej, 7 meczy piłki nożnej i 3 imprezy 
arystyczno-rozrywkowe. Największe zagrożenie spośród organizowanych imprez masowych na terenie miasta 
Radomia generują mecze piłki nożnej z udziałem drużyny "Radomiaka Radom". Podczas imprez nie odnotowano 
zbiorowych naruszeń porządku publicznego. Ujawniono jedynie kilku sprawców wykroczeń, których ukarano 
mandatami karnymi. W trzech przypadkach wobec 3 kibiców zostały wszczęte postępowania przygotowawcze 
o popełnienie przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Współpraca z organizatorami imprez układa się 
na dobrym poziomie.

Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej  Straży Miejskiej poinformował, że Straż Miejska przy 
zabezpieczeniu imprez masowych wspiera Komendę Miejską Policji w Radomiu. Każdorazowo jest ustalana 
liczba funkcjonariuszy do zabezpieczenia danej imprezy. Zadaniem Straży było głównie zabezpieczenie 
parkingów wokół obiektów, gdzie odbywają się imprezy sportowe. Nie odnotowano przykładów zakłócania 
porządku podczas imprez masowych na terenie zabezpieczanym przez Straż Miejską.
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2. Tematyka dotycząca realizacji zadania „Bezpieczne Wakacje 2014” przez poszczególne instytucje została 
poruszona na posiedzeniu w/w Komisji w miesiącu wrześniu 2014 roku. W tym celu podmiotom biorącym udział 
w realizacji tej problematyki zostały rozdane skserowane zadania – wytyczne Wojewody Mazowieckiego z dnia 
3 stycznia 2014 roku do działalności bezpieczeństwa i porządku publicznego w 2014 roku- „Bezpieczne Wakacje 
2014”.

3. Naczelnik Sztabu KMP w Radomiu poinformował , że popularnym zjawiskiem wśród młodzieży jest 
zażywanie dopalaczy, po które sięga co dziesiąty 15-16 latek i co siódmy 17-18 latek. Obecnie po likwidacji 
sklepów z dopalaczami i ograniczeniu ich dostępu problemem stają się substancje psychoaktywne dostępne 
w aptekach. Młodzież klas gimnazjalnych spożywa najczęściej piwo i wino. Zjawisko to ma wpływ na popełnianie 
czynów antyspołecznych i przestępczych. W celu przeciwdziałaniu w/w zjawiskom KMP w Radomiu prowadzi 
szereg działań w tym temacie, między innymi takie jak: spotkania z młodzieżą na temat zagrożeń związanych 
z zażywaniem dopalaczy i alkoholu, prezentacje multimedialne i promowanie zdrowego trybu życia, wydanie 
poradnika dotyczącego przeciwdziałaniu w/w zjawiskom.

Kierownik Referatu Kontroli Wewnętrznej Straży Miejskiej poinformował, że w Straży Miejskiej 
funkcjonuje tzw. „Patrol szkolny”, który jest w stałym kontakcie z dyrektorami radomskich szkół. W wyniku 
działań funkcjonariusze Straży Miejskiej między innymi dokonali na zasadzie wielokrotności:

- kontrola szkół i terenów przyszkolnych- 690,

- spotkania zespołu interdyscyplinarnego- 16,

- rozmowy wychowawcze z uczniami- 77,

- rozmowy z rodzicami – 12, kontrole sklepów z alkoholami – 201. Ponadto Straż Miejska prowadzi cykliczne 
spotkania z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych gdzie odbywają się prelekcje na temat szkodliwości 
spożywania alkoholu.

Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji, Sportu i Turystyki poinformowała, że dla uczniów klas 
drugich radomskich gimnazjów prowadzony był Program profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów”, 
którym zostało objęte 1158 uczniów. Program „Archipelag Skarbów” jest programem profilaktycznym 
opartym o koncepcję profilaktyki zintegrowanej. Przed każdą realizacją programu przeprowadzane były 
ankietowe badania diagnostyczne zachowań ryzykownych, problemów i potencjału rozwojowego młodzieży. 
Raporty opracowane dla każdej ze szkół zawierały przydatne wnioski do dalszej pracy profilaktycznej 
i wychowawczej. Ponadto Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Radomiu organizuje 
miedzy innymi takie szkolenia jak:

a) ,,Praca z uczniem sprawującym problemy wychowawcze- wskazówki metodyczne i praktyczne”,

b) ,,Substancje psychoaktywne używane przez młodzież w Radomiu i okolicach- nowe tendencje, zagrożenia, 
kierunki profilaktyki”. :

c) ,, Substancje psychoaktywne używane przez młodzież w Radomiu i okolicach- nowe tendencje, zagrożenia, 
kierunki profilaktyki .”

Dyrektor Wydziału Zdrowia UM poinformowała, że w 2013 roku do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych wpłynęło 410 wniosków. Zmotywowano do leczenia 452 osoby, ponadto do sądu 
skierowano 162 wnioski o nałożenie leczenia odwykowego. W placówkach handlowych i lokalach 
gastronomicznych przeprowadzono 696 kontroli.

Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej poinformował, że do Ośrodka wpłynęło w br. 3 sprawy 
dotyczące uzależnień uczniów gimnazjów, z którymi ich rodzice nie mogli sobie poradzić. Istotą problemu 
jest łatwa dostępność tzw. dopalaczy w internecie i jednoczesny brak Oddziału Młodzieżowego przy Szpitalu 
w Krychnowicach. Środki odurzające w połączeniu z alkoholem powodują długotrwałe stany psychotyczne, 
które wymagają leczenia zamkniętego. Z informacji uzyskanych z telefonu zaufania OIK wynika, że problem 
związany z uzależnieniami wśród dzieci i młodzieży jest znaczny. Brakuje natomiast miejsc 
w profesjonalnych placówkach terapii uzależnień o charakterze zamkniętym. Często na miejsce w Ośrodku 
czeka się 6- miesięcy i dłużej. Jest również bariera wstydu i obawy rodziców przed konsekwencjami dla syna 
czy córki stąd często zdarza się, że rodzice zgłaszają problem kiedy już zachowanie ich dziecka wymyka się 
spod jakiejkolwiek kontroli.

4. Naczelnik Sztabu KMP poinformował, że w 2013 roku 59 nieletnich dokonało 33 przestępstw 
o charakterze kryminalnym i jest to spadek w porównaniu do 2012 roku o 201 przestępstw, a o 92 osoby 
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zmniejszyła się ogólna liczba nieletnich popełniających czyny karalne. Nieletni sprawcy czynów karalnych to 
głównie uczniowie szkół gimnazjalnych w wieku 14-16 lat pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych. Niepokojącym 
zjawiskiem było zwiększenie ilości czynów karalnych popełnionych przez nieletnich z tzw. „dobrych domów”. 
Ponadto zatrzymano 8 nieletnich pod wpływem alkoholu, 3 uciekinierów z placówek wychowawczych. 
W 2013 roku odbyło się 81 spotkań z młodzieżą i 148 spotkań z pedagogami.

5. Kierownik Sekcji Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że w 2013 roku strażacy interweniowali 
łącznie 3141 razy. Na terenie działania radomskiej Komendy (powiat ziemski i grodzki) wybuchło 1405 pożarów. 
Główną przyczyną powstawania pożarów było: wypalanie traw, podpalanie śmietników i opuszczonych budynków. 
Ponadto strażacy uczestniczyli między innymi, w takich zdarzeniach jak:

- niezachowanie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym- 433 zdarzenia,

- gwałtowne opady-295 zdarzeń,

- huragany, silne wiatry-136 zdarzeń.

Strażacy Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w 2013 roku przeprowadzili ogółem 
334 kontrole, w tym: 161 kontroli stanu przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, 58 kontroli 
sprawdzających realizację nakazów decyzji administracyjnych, 115 kontroli przy oddawaniu nowych 
budynków do użytkowania. Za rażące nieprawidłowości nałożono 2 mandaty karne.

W zakresie ochrony przeciwpożarowej w 2013 roku zrealizowano między innymi takie działania jak: 
udział w zabezpieczeniu operacyjnym różnych imprez masowych – 77 razy oraz organizacja pikniku 
strażackiego.

6. W sprawach różnych rozpatrzono wniosek mieszkańca miasta Radomia złożony w miesiącu lutym 
2014 roku podczas spotkań Prezydenta Miasta Radomia z mieszkańcami miasta w temacie „Bezpieczeństwo” 
dotyczący ustanowienia zakazu używania fajerwerków w terenie zbudowanym lub ograniczenie do wolno 
stojących placów podczas zabaw sylwestrowych. Wniosek został odrzucony przez w/w Komisję jednogłośnie 
z uwagi na brak możliwości wyegzekwowania takiego zakazu podczas zabaw sylwestrowych. Ponadto używanie 
fajerwerków w tym dniu jest zwyczajowo przyjęte i jest zgoda Wojewody Mazowieckiego na tego typu rozrywkę 
podczas obchodzenia Przywitania Nowego Roku.

Kierownik Referatu Ochrony i Monitoringu Miasta poinformował, że na podstawie Zarządzenia nr 
4128/2013 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 sierpnia 2013 roku w sprawie „Procedur prowadzenia 
konsultacji społecznych przez poszczególne wydziały Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz jednostki budżetowe 
i organizacyjne Gminy Miasta Radomia” oraz Zarządzenia nr 4719/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 
12 lutego 2014 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w celu opracowania „Mapy zagrożeń” 
na terenie miasta Radomia, przeprowadzono szerokie konsultacje społeczne. Celem konsultacji było zebranie 
opinii i uwag dotyczących wytypowaniu rodzaju i miejsc występowania zagrożeń w Radomiu. W tym celu 
Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi i Konsultacji Społecznych UM zwrócił się również 
pismem do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Miejskiego 
Zarządu Lokalami, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Prezesów Spółdzielni Mieszkaniowych, 
Kierowników Socjalnych MOPS, Wspólnot Mieszkaniowych oraz Radomskich Organizacji Pozarządowych 
o przekazanie pisemnych informacji dotyczących zagrożeń. Udostępniono również dla mieszkańców miasta 
Radomia i instytucji biorących udział w badaniu anonimową Ankietę „Mapa zagrożeń”.

Ogółem wpłynęło 217 ankiet od w/w instytucji i mieszkańców miasta Radomia z tego: 60 ankiet 
nie zawierało odpowiedzi na wszystkie pytania podane w ankiecie co stanowi 27,64 % wszystkich nadesłanych 
ankiet.

Ankieta zawierała 5 pytań:

I. Czy Pan/Pani czuje się bezpiecznie na terenie miasta Radomia?

Z nadesłanych ankiet wynikało, że 73 mieszkańców miasta czuje się bezpiecznie na ulicach miasta 
Radomia  co stanowi 33,64%, natomiast 134 mieszkańców nie czuje się bezpiecznie co stanowi 61,75% 
nadesłanych ankiet. W 10 ankietach respondenci nie odpowiedzieli na pytanie czy czują się bezpiecznie co 
stanowi 4,6% nadesłanych ankiet lub nie podawali żadnego uzasadnienia, dlaczego nie czują się bezpiecznie. 
Jako główną przyczynę mającą wpływ na to, że nie czują się bezpiecznie na zasadzie wielokrotności 
podawali między innymi takie uzasadnienia jak:
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1) Zaczepianie osób przez wałęsającą się młodzież będącą pod wpływem alkoholu lub bezdomnych – 35 osób co 
stanowi 16,12% wszystkich nadesłanych ankiet.

2) Brak pieszych patroli Policji- 17 osób- 7,83%.

3) Zaczepianie osób przez obcokrajowców na targowiskach- 7 osób- 3,33%.

4) Kradzieże mienia na targowiskach - 5 osób -2,38%.

5) Występujące bójki i pobicia na ulicach  - 6 osób -2,85%.

6) Nieprzestrzeganie przepisów ruchu drogowego przez kierowców -6 osób- 2,85%.

II. Proszę wskazać według Pana/Pani miejsca najbardziej zagrożone pod względem zdarzeń przestępnych.

Na terenie miasta Radomia występuje 56 Obszarów Systemu Informacji Miejskiej potocznie nazwanych 
osiedlami lub dzielnicami miasta. Z 24 z nich wpłynęły informacje od mieszkańców na temat „Mapy 
zagrożeń”  co stanowi 42,85 % wszystkich osiedli. Najbardziej zagrożone Osiedla, według respondentów, to:

1. Osiedle „Centrum” - według respondentów na w/w Osiedlu za zasadzie wielokrotności łącznie zostało 
wskazanych 276 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 168 co stanowi 60,86% wszystkich zagrożeń i 108 
zagrożeń co stanowi 39,13%.

2. Osiedle „Planty” - według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności łącznie zostało 
wskazanych 71 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 15 co stanowi 21,12% wszystkich zagrożeń i 56 
zagrożeń wykroczeniami  co stanowi 78,87%.

3. Osiedle „XV Lecie” - według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności łącznie zostało 
wskazanych 30 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 10 co stanowi 33,33% wszystkich zagrożeń i 20 
zagrożeń wykroczeniami  co stanowi 66,66%.

4. Osiedle ,,Glinice"- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności łącznie zostało 
wskazanych 27 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 13 co stanowi 48,17% wszystkich zagrożeń i 14 
zagrożeń wykroczeniami  co stanowi 51,8%.

5. Osiedle ,,Zamłynie"- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności łącznie zostało 
wskazanych 24 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 4 co stanowi 16,66% wszystkich zagrożeń i 20 
zagrożeń wykroczeniami  co stanowi 83,33%.

6. Osiedle ,,Borki"- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności łącznie zostało 
wskazanych 21 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 6 co stanowi 28,57% wszystkich zagrożeń i 15 
zagrożeń wykroczeniami  co stanowi 71,42%.

7. Osiedle ,,Południe"- według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie wielokrotności łącznie zostało 
wskazanych 14 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 0 co stanowi 0% wszystkich zagrożeń i 14 zagrożeń 
wykroczeniami  co stanowi 100%.

8. Osiedle ,,Stara Wola Gołebiowska" - ul. Marii Gajl - według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie 
wielokrotności łącznie zostało wskazanych 7 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 3 (pobicie, kradzież, 
narkotyki) co stanowi 42,85% wszystkich zagrożeń i 4 zagrożeń wykroczeniami  (spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym 2, dewastacja mienia, zaczepianie przechodniów) co stanowi 57,14%.

9. Osiedle ,,Wólka Klwatecka" - ul. Mroza - według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie 
wielokrotności łącznie zostało wskazanych 7 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 5 (pobicie 2, kradzież 2, 
narkotyki) co stanowi 71,42% wszystkich zagrożeń i 2 zagrożeń wykroczeniami  (spożywanie alkoholu w miejscu 
publicznym, dewastacja mienia) co stanowi 28,57%.

10. Osiedle ,,Stare Miasto" - ul. Stare Miasto - według respondentów na w/w Osiedlu na zasadzie 
wielokrotności łącznie zostało wskazanych 7 zagrożeń, w tym zagrożenia przestępstwami 5 (pobicie - 2, kradzież -
 2, kradzież z włamaniem) co stanowi 71,42% wszystkich zagrożeń i 2 zagrożenia wykroczeniami (dewastacja 
mienia, zaczepianie przechodniów) co stanowi 28,57%.

III. Proszę podać rodzaj-nazwę zdarzeń przestępczych opisanych w pkt II

Respondenci w ankiecie „Mapa zagrożeń” na zasadzie wielokrotności wskazali 520 zagrożeń 
występujących na 24 osiedlach mieszkaniowych wszystkich występujących zagrożeń, w tym: zagrożenia 
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przestępstwami 241 co stanowi 46,34% wszystkich zdarzeń i zagrożenia wykroczeniami 279 co stanowi 
53,65% wszystkich zdarzeń.

1. Zagrożenia przestępstwami - 241

w tym:

a) kradzież- 114 -co stanowi 47,31 % wszystkich zagrożeń przestępstwami,

b) bójka lub pobicie- 88- co stanowi -36,5 %,

c) rozbój- 26 – co stanowi - 10,78%,

d) kradzież z włamaniem -7 -co stanowi - 2,9%,

e) posiadanie lub dystrybucja narkotykami -6 - co stanowi -2,48%.

2. Zagrożenia wykroczeniami – 279

w tym:

a) spożywanie alkoholu w miejscu publicznym – 95 co stanowi 34,05% wszystkich zagrożeń wykroczeniami,

b) dewastacja mienia (niszczenie elewacji budynków, klatek schodowych itp.)- 64 co stanowi 22,93%,

c) zaczepianie przechodniów (przez młodzież lub bezdomnych) - 59 co stanowi 21,14%.

IV. Proszę podać czas występowania zdarzeń opisanych w pkt II (dzień tygodnia, pora dnia).

Z nadesłanych ankiet (217) – 48 ankiet nie zawierało informacji dotyczącej czasu występowania zdarzeń 
(dzień tygodnia, pora dnia) co stanowi 22,11% wszystkich nadesłanych ankiet. Natomiast na zasadzie 
wielokrotności:

a) 44 respondentów podało czas występowania zdarzeń (przestępstwa i wykroczenia), a nie podało dni tygodnia 
co stanowi 20,27% wszystkich ankiet,

b) 8 respondentów podało czas występowania zdarzeń (przestępstwa i wykroczenia), a nie podało czasu 
występowania co stanowi 3,68% wszystkich ankiet,

c) 40 respondentów określiło, że przestępstwa są popełniane przez cały tydzień 24 godziny na dobę co stanowi 
18,43% popełnionych zdarzeń,

d) 49 respondentów określiło, że wykroczenia są popełniane przez cały tydzień 24 godziny na dobę co stanowi 
22,58% popełnionych zdarzeń.

Według respondentów na zasadzie wielokrotności najwięcej zdarzeń przestępnych występuje 
w następujące dni tygodnia:

a) sobota– 51 zdarzeń,

b) piątek - 42 zdarzenia,

c) niedziela– 27 zdarzeń,

d) czwartek - 21 zdarzeń,

e) środa - 20 zdarzeń,

f) wtorek - 20 zdarzeń,

g) poniedziałek - 20 zdarzeń.

V. Co według Pani/Pana należałoby poprawić w dziedzinie bezpieczeństwa w naszym mieście.

Według ankietowanych w celu poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta Radomia należy podjąć 
następujące działania:

1. Zwiększenie ilości patroli policji- 96 osób-44,23% wszystkich nadesłanych ankiet.

2. Zwiększenie ilości patroli Straży Miejskiej- 69 osoby-31,79%.

3. Zwiększenie zasięgu monitoringu miejskiego -43 osoby-20,47%.

4. Likwidacja targowiska przy ul. Nowogrodzkiej- 17 osób-8,05%.
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Jedna ankieta dotyczyła poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym:

Według w/w ankiety do najbardziej niebezpiecznych przejść dla pieszych w latach 2007-2013 zaliczyć należy 
następujące skrzyżowania:

L.P Skrzyżowanie (przejście) instytucja Liczba zdarzeń
1 Wierzbicka/Gębarzewska/Czarnoleska 14
2 Limanowskiego/Przechodnia 13
3 Prażmowskiego/PKS 13
4 Poniatowskiego/Traugutta 12
5 Chrobrego/Jasińskiego 10
6 Chrobrego/Sowińskiego 10
7 1905 Roku/Tytoniowa 9
8 Prażmowskiego/Traugutta 9
9 11 Listopada/XI LO 8

Ponadto według w/w ankiety do najbardziej uciążliwych zdarzeń w Radomiu należy zaliczyć następujące 
zdarzenia drogowe:

1. Tarasowanie chodników i miejsc pieszych przez kierowców, np. skrzyżowanie ulic: Żeromskiego/25 
Czerwca/Czachowskiego, Sienkiewicza/Mickiewicza Słowackiego, Młynarska, Rwańska, Prusa.

2. Nieprzestrzeganie przez kierowców pierwszeństwa dla pieszych na przejściu dla pieszych, np. skrzyżowanie 
ulic: Żeromskiego/Młynarska, Prażmowskiego/Słowackiego, Szarych Szeregów, 25 Czerwca, Wierzbicka.

3. Nieprzestrzeganie przez kierowców pierwszeństwa dla pieszych z sygnalizacją świetlną, np. ulice: 
Słowackiego/25 Czerwca, Żeromskiego/25 Czerwca.

4. Przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierowców w terenie zabudowanym, np.: 
Żeromskiego/Lubelska, Wierzbicka, 25 Czerwca,1905 Roku, Beliny Prażmowskiego.

Ponadto niewłaściwa infrastruktura w zakresie:

- mała ilość fotoradarów w mieście,

- brak spójności ścieżek rowerowych,

- nierówności chodników,

- niewłaściwa praca policji i SM w zakresie ścigania sprawców zdarzeń drogowych.

Wnioski:

1. Wszystkie podmioty realizujące problematykę „Bezpiecznych Wakacji 2014" w terminie do 
5 września 2014 r. przedstawią pisemne sprawozdanie z realizacji konkretnych działań w tym temacie. Na 
podstawie w/w sprawozdań zostanie opracowane sprawozdanie zbiorcze i przesłane do wiadomości 
Wojewody Mazowieckiemu oraz Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Warszawie.

2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia, na wniosek Straży Miejskiej w Radomiu, 
zwróci się do Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM o rozważenie wystąpienia do Rady 
Miejskiej w Radomiu o zmianę treści Uchwały nr 173/2007 z dnia 29.08.2007 roku w sprawie zasad 
usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie miasta Radomia i rozszerzenie w/w 
Uchwały o zapisy dotyczące zakazu sprzedaży i spożywania napojów alkoholowych na terenie Zalewu 
„Borki” oraz obiektów Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu.

3. W celu wyeliminowania zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców miasta Radomia oraz znacznej 
szkody w mieniu na skutek długotrwałego i mylnego dojazdu służb ratowniczych na miejsce zdarzenia 
związanego z niewłaściwym oznakowaniem adresowym, Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta 
Radomia wystąpi do administratorów: ulic, placów i budynków o sprawdzenie widocznego oznakowania 
wszystkich obiektów i rozważenie uzupełnienia brakującego oznakowania.

4. Wskazane zagrożenia przez mieszkańców miasta Radomia w ramach przeprowadzonych konsultacji 
społecznych na temat bezpieczeństwa i przeprowadzonej ankiety „Mapa zagrożeń” przesłać do Komendy 
Miejskiej Policji i Straży Miejskiej celem podjęcia skutecznych działań w przeciwdziałaniu w/w zagrożeń.
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5. Zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym wynikające z ankiety do „Mapy Zagrożeń” 
nadesłane przez mieszkańców miasta Radomia należy przesłać do: Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, 
Zespołu Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym przy Straży Miejskiej w Radomiu oraz do 
Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji celem rozpatrzenia i ewentualnej realizacji.

6. Członkowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia w terminie do 17 czerwca 
2014 roku przygotują zagrożenia występujące w ich dziedzinie działalności i opracują sposoby minimalizacji 
lub eliminacji zdarzeń przestępnych. Informacje te zostaną wykorzystane do opracowywanego 
„Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli na lata 2015-2018”.

III. Zadania III kwartału:

1. Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM poinformował, że na terenie miasta 
Radomia występuje 5 zakładów zakwalifikowanych do grupy zakładów o możliwości wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej, tj.: „SM Mlekpol”, „Gomar Chłodnie”, "Rafil”, „Idalia” i „Techmatik SA” z uwagi na posiadanie 
znacznych ilości toksycznych środków przemysłowych (TSP) takich jak: amoniak, oleje, azotan amonu itp. Raz 
w roku Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego przeprowadza w w/w zakładach kontrole, na których 
sprawdza stan techniczny instalacji, księgi rewizyjne urządzenia technicznego, aktualizacje atestów itp. Dla 
każdego w/w zakładu określono strefę zagrożenia, oszacowano liczbę mogących przebywać osób oraz środki 
niezbędne do ewakuacji.

2. Powiatowy Inspektor Budowlany poinformował, że w 2013 roku Inspektorat przeprowadził 604 kontrole 
budów i stanów technicznych obiektów budowlanych. Ponadto wydał 406 decyzji i postanowień dotyczących: 
pozwolenia na użytkowanie samowoli budowlanych wstrzymania robót i legalizacji. Łącznie skierował 
744 wnioski o wszczęcie postępowań na zakończenie robót budowlanych, stany techniczne, samowole budowlane 
i wstrzymanie robót. 58 zawiadomień skierował do prokuratury o łamanie przepisów prawa budowlanego. 
W 2013 roku Inspektorat nałożył grzywny na sumę 88 391 zł i mandatów karnych na sumę 9000 zł.

3. Pełnomocnik  Stowarzyszenia „Bezpieczne Miasto” poinformował, że Stowarzyszenie zajmuje się 
możliwościami poprawy bezpieczeństwa w mieście przy współpracy z Policją i Strażą Miejską poprzez realizację 
sześciu podstawowych podprogramów:

a. Bezpieczna Ulica - rozwój monitoringu miejskiego w Radomiu (zakup sprzętu i kamer), wskazywanie 
miejsc niebezpiecznych, sporządzanie analiz pracy monitoringu dla potrzeb służb porządkowych, zwiększenie 
szybkości reakcji służb dla ratowania życia ludzkiego, sposoby bezpiecznego poruszania sie po ulicy. 
Finansowanie kamer oraz płyt DVD dla potrzeb monitoringu. Ufundowanie stanowiska zgrywającego materiał 
wizyjny dla potrzeb organów ścigania.

b. Moje Osiedle - likwidacja anonimowości na osiedlu, realizacja programu "Czujny sąsiad", prowadzenie 
kursów samoobrony kobiet (kobiety uczą się bezpiecznych zachowań, obrony praktycznej przed napadem oraz 
nauka udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej), zabezpieczenie swojego mienia, edukacja jak nie stać się 
ofiarą przestępstwa, angażowanie wszystkich służb z mocy prawa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo w celu 
wspólnych działań poświęconych tej tematyce.

c. Przyjazna Szkoła - konkursy z nagrodami na temat szkodliwości spożywania narkotyków, Stop 
bezpieczny przejazd kolejowy przy współpracy z PKP, cykl pogadanek w szkołach na temat szkodliwości 
dopalaczy realizacja wspólnie z Radomską Stacja Pogotowia Ratunkowego, uzależnienia od hazardu tzw. 
jednoręki bandyta, bezpieczna droga do szkoły, opracowanie książeczki bezpieczeństwo dziecka na drogach, 
zakup książeczek bezpieczeństwo na wodach itp.

d. Szczęśliwa Rodzina - pomoc rodzinom dotycząca przemocy w rodzinie, pomoc psychologiczna i prawna, 
szkolenie nauczycieli na temat przemocy w rodzinie. Telefon zaufania, szkolenie nauczycieli z tematyki 
przemocy w rodzinie, procedura niebieskich kart, pojęcie i sposoby zapobiegania pedofili. Ścisła współpraca 
w tym temacie z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej.

e. Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy - powołanie Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym, zbieranie wniosków od mieszkańców miasta Radomia dotyczących poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym i ich realizacja, do znakowanie ulic, likwidacja absurdów drogowych.

f. Bezpieczny Senior - informowanie seniorów o zagrożeniu życia codziennego. Pomoc w rozwiązywaniu 
ich problemów. Wprowadzenie „Karty Pierwszy Kontakt” w celu udzielenia pomocy seniorom w zależności od 
rodzaju zagrożenia.
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Na uwagę zasługuje fakt, że Stowarzyszenie ”Bezpieczne Miasto” nie zatrudnia etatowo żadnych osób. 
Wszystkie działania statutowe realizowane są na zasadzie wolontariatu. Wszystkie uzyskane środki z tytułu 1 % 
w całości przekazane zostają na działalność statutowo-edukacyjno-informacyjną.

4. Powiatowy Inspektor Sanitarny poinformował, że źródłem zaopatrzenia w wodę dla celów komunalnych 
są wody podziemne z poziomu kredowego. Nad jakością wody przeznaczonej do spożycia na bieżąco prowadzony 
jest stały nadzór sanitarny w 3 wodociągach w mieście, tj.: Wodociągi Miejskie, które zaopatrują w wodę około 
224 751 mieszkańców, Wodociągi Zakładowe należące do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego 
ul. Krychnowicka, które zaopatrują w wodę 1100 osób i wodociągi lokalne 420 osób. W okresie od 1 stycznia 
2014 roku do 31 sierpnia 2014 roku na terenie miasta Radomia odnotowano 10 przypadków wirusowego zapalenia 
wątroby typu C i 2 przypadki typu B. Ponadto zanotowano w w/w okresie 2 przypadki zachorowań na HIV, 
21 przypadków zachorowań na salmonellozy, 8 osób na boreliozę, 10 przypadków na różyczkę i 1284 przypadki na 
ospę wietrzną. Najwięcej zachorowań odnotowano na grypę, tj. 19 361 osób. W związku z zagrożeniem wirusa 
Ebola prowadzone są działania i przygotowywania do ewentualnego przyjęcia pacjentów z objawami tej choroby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że sprawuje bieżący nadzór i kontrolę nad 
zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych. W tej 
sprawie prowadzi bieżące kontrole w zakładach przetwórczych raz na miesiąc, w zakładach technicznych 
wykorzystania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów pochodnych raz na rok, 
w spalarniach 2 razy do roku, natomiast w zakładach produkujących mączkę mięsno-kostną raz na dwa lata. Na 
podstawie analiz ryzyka lekarz weterynarii sam określa częstotliwość kontroli poszczególnych podmiotów.

5. Prokurator Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód poinformował, że w związku zorganizowanym 
Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym w dniach 24-28 lutego 2014 roku wystąpiono do mediów, tj.; 
Telewizji Dami, Echa Dnia i Gazety Wyborczej z prośbą o opublikowanie komunikatu o udzielaniu porad przez 
prokuratorów pokrzywdzonym ofiarom przestępstw. Spośród przyjętych interesantów faktycznych ofiar 
przestępstw było 10 osób, w tym: dwie osoby były ofiarami znęcania - art. 207 KK i jedna osoba pomówienie-212 
KK. Pozostałe 7 osób podnosiło następującą problematykę: kwestionowanie zasadności wydawania postanowień 
wydawanych w postępowaniu przygotowawczym oraz konsultacje w sprawach z zakresu cywilnego i rodzinnego.
6. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego poinformował, że od stycznia do czerwca 2014 roku wpłynęło 
łącznie 166 formularzy „Niebieska Karta" i dotyczyły one:

- 17 formularzy „Niebieskich Karty” po raz kolejny została wszczęta procedura mimo zakończonego 
postępowania,

- 7 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyła przemocy wobec dzieci, a w 32 przypadkach dzieci w stosunku do 
osób dorosłych,

- 6 przypadków dotyczyło wzajemnego wszczęcia przez małżonków,

- 18 procedur „Niebieskiej Karty” dotyczyło osób powyżej 67 roku życia.

W okresie od 1 stycznia 2014 roku funkcjonują Stałe Grupy Robocze przy 10 Zespołach Pracy Socjalnej. 
Grupy te obradowały 789 razy. Łącznie w w/w okresie zakończono 179 procedur „Niebieskiej Karty”, w tym 
106 na skutek ustania przemocy w rodzinie i zrealizowania indywidualnego planu pomocy i 73 wobec braku 
zasadności podejmowanych działań.

7. W sprawach różnych został omówiony ostateczny kształt i treści Powiatowego Programu Zapobiegania 
Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2015-2018. Komisja 
Bezpieczeństwa dla miasta Radomia poprzez głosowanie przyjęła dokument i upoważniła Prezydenta do nadania 
prawnego biegu tego dokumentu.

Wnioski:

1. Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego podejmie działania w celu podpisania 
stosownego porozumienia z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Radomiu w sprawie 
zabezpieczenia odpowiedniej ilości autobusów w przypadku wystąpienia potrzeby ewakuacji z terenu 
katastrofy przemysłowej w zakładach o znacznym ryzyku wystąpienia tego zagrożenia.

2. W związku ze zmianą przepisów ruchu drogowego dotyczących oznakowania odblaskami pieszych 
poruszających się po zmroku poza terenem zabudowanym Stowarzyszenie „Bezpieczne Miasto” w ramach 
swojej statutowej działalności włączy się w propagowanie bezpiecznych zachowań pieszych i będzie 
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wspomagać działania Policji i Straży Miejskiej w tym temacie poprzez przekazywanie odblasków, które 
zakupi w miarę możliwości ze swoich środków finansowych.

3. Prezydent Radomia przygotuje stosowną uchwałę Rady Miejskiej wraz z uzasadnieniem w sprawie 
przyjęcia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Obywateli i Porządku 
Publicznego na lata 2015-2018 i skieruje ją pod obrady sesji najpóźniej w terminie do 31 października 
2014 roku.

IV. Zadania IV kwartału:

1. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Radomiu poinformował, że w okresie od 1 stycznia 
2014 roku do 31 października 2014 roku na terenie miasta Radomia zaistniało 1894 zdarzenia, w tym: 1692 kolizje 
drogowe i 202 wypadki drogowe, w których zginęło 5 osób, natomiast 257 osób zostało rannych. Jest to spadek 
o 2 % w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego. Głównymi przyczynami zaistnienia zdarzeń 
było: niedostosowanie prędkości do warunków ruchu, nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu, nieprawidłowe 
zmienianie pasa ruchu, nieprawidłowe cofanie, nieostrożne wejście pieszego na jezdnie itp. Najwięcej zdarzeń 
drogowych zaistniało na ulicach: Słowackiego-16, Warszawska-8, Chrobrego- 6, Wierzbicka -7. W ramach działań 
profilaktycznych na terenie Radomia Wydział Ruchu Drogowego przeprowadził, między innymi: 6 szkoleń na 
symulatorze jazdy motoroweru „Honda”– 455 osób, 12 prelekcji w szkołach podstawowych i przedszkolach, na 
których omawiano zagadnienia dotyczące prawidłowego poruszania się po drodze, podróżowania i noszenia 
elementów odblaskowych. Uczniom przekazano 1478 sztuk elementów odblaskowych. Ponadto w/w Wydział 
zorganizował szereg konkursów na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

2. Rzecznik Straży Miejskiej w Radomiu poinformował, że od początku 2014 roku do chwili obecnej odbyło 
się 5 posiedzeń Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W skład Zespołu wchodzą: Straż 
Miejska w Radomiu, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu, Miejski Zarząd Dróg 
i Komunikacji, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Koordynator Podprogramu Bezpieczny i Racjonalny 
Ruch Drogowy Stowarzyszenia ,,Bezpieczne Miasto” w Radomiu, Automobilklub Radomski. Zespół zajmuje się 
problemami związanymi z bezpieczeństwem ruchu drogowego, opiniuje oraz koordynuje działania związane 
z ruchem drogowym. W 2014 roku wpłynęło 14 wniosków, między innymi rozpatrzono takie problemy jak: 
poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic: Mireckiego/Wernera/Szarych Szeregów, poprawa bezpieczeństwa 
na skrzyżowaniu ulic: Maratońskiej i Dębowej – propozycja instalacji sygnalizacji, ograniczenie wjazdu i ruchu 
pojazdów ciężarowych po ul. Dębowej na odcinku od cmentarza – kręta wąska jezdnia uniemożliwia bezpieczne 
mijanie się z pojazdem o większych gabarytach.

3. Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Radomiu, poinformował że w związku z nową ustawą 
o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 roku organem zobligowanym do wydawania cudzoziemcom decyzji 
o zobowiązaniu do powrotu jest Straż Graniczna. Rola policji ogranicza się do ewentualnego zatrzymania 
i przekazania zatrzymanego Straży Granicznej. Statystyka dotycząca kwestii zatrzymań cudzoziemców dla Straży 
Granicznej nie jest prowadzona.

4. Rzecznik Straży Miejskiej poinformował, że Straż Miejska w Radomiu na co dzień współpracuje 
z monitoringiem miejskim, w 2014 roku 90% interwencji jakie zarejestrowały kamery monitoringu miejskiego 
wpływały do dyżurnego Straży Miejskiej. Dzięki współpracy udało zatrzymać się osoby, które dewastowały 
mienie, zakłócały ład i porządek publiczny, spożywały alkohol, znajdowały się w stanie upojenia alkoholowego co 
bezpośrednio zagrażało ich życiu bądź zdrowiu. W okresie od 1 stycznia do 30 września 2014 roku pracownicy 
monitoringu zgłosili 3880 interwencji, z tego 427 interwencji skierowano do Komendy Miejskiej Policji, a 3453 
interwencji do Straży Miejskiej w Radomiu. W 2014 roku do końca III kwartału funkcjonariusze Straży Miejskiej 
w Radomiu założyli 640 blokad na koła pojazdów nieprawidłowo zaparkowanych. Najczęstsze wykroczenia 
rejestrowane podczas służby to: blokowanie chodnika, zatrzymanie pojazdu za znakiem zakaz zatrzymywania, 
zakaz ruchu, parkowanie na skrzyżowaniach, parkowanie na trawnikach, parkowanie na ulicy tamując ruch. 
Referat Prewencji Straży Miejskiej w Radomiu do końca września 2014 roku zarejestrował około 4000 wykroczeń 
związanych z przekraczaniem prędkości, z czego większość rejestrowana jest w okolicach szkół. W okolicach 
przejścia dla pieszych przy :PSP nr 32 ul. Mariacka prędkość wynosiła 126 km/h, ul. Warszawska przejście przy ul. 
Janiszewskiej 142 km/h, ul. Szarych Szeregów 120 i 125 km/h. W 2014 roku do końca II kwartału funkcjonariusze 
Straży Miejskiej w Radomiu nałożyli blisko 1000 mandatów karnych na kierujących pojazdami za niewłaściwe 
parkowanie, z czego pouczono ponad 1500 kierowców. Do końca września 2014 roku do dyżurnego Straży 
Miejskiej wpłynęło 13567 interwencji.

5. Dyrektor Ośrodka Interwencji Kryzysowej poinformował, że Ośrodek zajmuje się zadaniami związanymi 
z obszarem przemocy domowej i głównym jego zadaniem jest pomaganie ofiarom tej przemocy. W okresie od 
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1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2014 roku wpłynęło 625 spraw, w tym miedzy innymi: molestowanie 
seksualne - 4, alkoholizm -72, sprawy rozwodowe - 62, komunikacja w rodzinie - 84.W 2014 roku z pomocy 
hostelowej skorzystało 16 osób. Udzielono pomocy indywidualnej w zakresie: terapii psychodynamicznej -11 osób, 
mediacje rodzinne-6 osób, rozmowy terapeutyczne-311 osób, porady prawne -203 osoby, porady 
psychopedagogiczne- 26 osób. W 235 przypadkach uruchomiono procedurę instytucjonalną, w tym skierowano do: 
sądu-24 sprawy, prokuratury-36 spraw, policji -26 spraw. Ponadto Ośrodek Interwencji Kryzysowej wspólnie ze 
Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto” realizował działania profilaktyczno-edukacyjne takie jak: szkolenia dla 
pedagogów w zakresie procedury „Niebieskiej Karty”, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie itp.

Wnioski:

1. Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Radomiu rozważy możliwość 
ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem „Bezpieczne Miasto” w Radomiu w zakresie działań prewencyjnych 
dotyczących poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w ramach prowadzonego przez Stowarzyszenie 
podprogramu Bezpieczny i Racjonalny Ruch Drogowy .

2. W celu zwiększenia zaangażowania mieszkańców w realizację problematyki poprawy bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym na ulicach miasta Radomia, Rzecznik Straży Miejskiej ponownie przekaże do publicznej 
wiadomości informację dotyczącą zasad funkcjonowania Zespołu ds. Poprawy Bezpieczeństwa w Ruchu 
Drogowym oraz wskaże sposoby przesyłania wniosków przez mieszkańców naszego miasta do w/w Zespołu.

3. Ze względu na napływ bardzo dużej ilości wniosków dotyczących wszczęcia procedury „Niebieskiej 
Karty” do Zespołu Interdyscyplinarnego w Radomiu ze strony Komendy Miejskiej Policji, Komendant 
poleci podległym funkcjonariuszom dogłębną analizę zasadności przesyłania wniosków o wszczęcie w/w 
postępowania po każdorazowej interwencji domowej.

4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego wystąpi do Zespołu Prawnego Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Radomiu z prośbą o wykładnię przepisu § 8.ust 1. Rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 
Karta” dotyczącego możliwości (w przypadkach uzasadnionych) odmowy wszczęcia przez Przewodniczącego 
takiego postępowania bez konieczności przesyłania w/w Karty członkom zespołu dyscyplinarnego lub grupy 
roboczej.

5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia pozytywnie zaakceptowała wniosek 
mieszkańców miasta dotyczący utworzenia przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu ulic: 
Główna/Klonowica. W najbliższym czasie (jeżeli tylko pozwolą na to warunki pogodowe) zostanie 
namalowane przejście dla pieszych w w/w miejscu.

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku dla miasta Radomia zrealizowała wszystkie punkty planu rocznego na 
2014 r. Materiały źródłowe dotyczące wykonania poszczególnych zadań znajdują się w dokumentacji 
prowadzonej przez komórkę organizacyjną Urzędu Miejskiego w Radomiu - Wydział Bezpieczeństwa, 
Zarządzania Kryzysowego i Ochrony.
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