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P R OT O K Ó Ł
nr 7/VIII/2019
posiedzenia Komisji Samorządności i Porządku Publicznego Rady Miasta Lublin
z dnia 20 maja 2019r.
Obrady prowadził Przewodniczący Komisji – Zbigniew Jurkowski
W posiedzeniu uczestniczyło 6 członków komisji zgodnie z załączonymi listami
obecności (zał. 1 i 2). Nieobecny był radny Piotr Breś.
Ponadto w posiedzeniu uczestniczyły osoby zaproszone, zgodnie z załączoną listą
obecności (zał. 3):
Porządek posiedzenia obejmował następujące punkty:
1. Zapoznanie się z systemem monitoringu Miasta Lublin.
2. Sprawy wniesione.
Posiedzenie komisji odbyło się w Wydziale Bezpieczeństwa Mieszkańców
i Zarządzania Kryzysowego przy ul. Lipowej 27. Dyrektor wydziału pan Jerzy Ostrowski
omówił strukturę organizacyjną i zadania poszczególnych referatów. Przypomniał, że
wydział składa się z referatu do spraw obrony cywilnej, referatu do spraw bezpieczeństwa
i porządku publicznego, Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz Centrum
Monitoringu Wizyjnego. Wydział intensywnie współpracuje ze służbami oraz inspekcjami,
które odpowiadają za bezpieczeństwo w mieście czyli z policją, strażą miejską, strażą
pożarną, nadzorem budowlanym, inspekcją sanitarną, inspekcją weterynaryjną, a także
pogotowiem energetycznym i gazowym.
Dyrektor przypomniał, że Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania
kryzysowego był odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa podczas odbywających
się w lipcu 2016 r. Światowych Dni Młodzieży oraz rozgrywek euro w czerwcu 2017 roku.
Wydział brał także udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu w czerwcu 2016 roku
ćwiczeń antyterrorystycznych na stadionie Arena Lublin.
Wydział koordynuje również działania służb ratowniczych i porządkowych po
katastrofach pogodowych i budowlanych tak jak to miało miejsce np. w maju 2017 roku
podczas akcji ratunkowej po katastrofie budynku przy ul. Lubartowskiej.
Jednym z wielu zadań wydziału jest także realizacja programów i projektów
informujących dzieci, młodzież i dorosłych o tym, jak zachować się w sytuacjach
zagrażających utracie życia i mienia.
W okresie od stycznia 2015 do kwietnia 2016 roku Wydział Bezpieczeństwa
Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego realizował program pt. „Bezpieczna szkoła
w strefie Schengen”. Przeszkoleni zostali uczniowie, nauczyciele i kadra kierownicza wielu
lubelskich szkół. Bardzo ważnym elementem tego programu była produkcja 7 filmów
instruktażowych dla dzieci i młodzieży informujących np. o zagrożeniach atakiem
terrorystycznym w szkole, bezpieczne przejście graniczne – jak się zachować podczas
przekraczania granicy, o zagrożeniu cyberprzemocą, narkotykami i dopalaczami, jak
postępować, kiedy w szkole pojawi się gaz lub wybuchnie pożar, a także film o zagrożeniu
jakim jest handel ludźmi.
Wydział w okresie październik - grudzień 2016 roku przeprowadził także cykl
szkoleń dla pracowników instytucji publicznych: Urzędu Miasta Lublin, Miejskiego Urzędu
Pracy, Centrum Interwencji Kryzysowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Miejskiego
Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Uzupełnieniem tych szkoleń była produkcja filmu
tematycznego „Bezpieczne Miasto”.

Wydział Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego, przy
współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji oraz Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu
Miasta Lublin, aktualnie realizuje program pt. „Edukacja dla bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży – stop cyberprzemocy”.
Dyrektor Jerzy Ostrowski przypomniał także, że Wydział Bezpieczeństwa
Mieszkańców był jednym z pomysłodawców tzw. siatki bezpieczeństwa określającej
zadania i obowiązki uczestników zarządzania kryzysowego oraz systemu informowania
mieszkańców o zagrożeniach pogodowych ALERT RCB.
Po przybliżeniu przez Dyrektora Jerzego Ostrowskiego struktury i głównych zadań
wydziału, komisja odwiedziła Centrum Monitoringu Wizyjnego, w którym odbywa się
całodobowa obserwacja obrazu z kamer, rozmieszczonych w rożnych punktach miasta.
Jak wskazali pracownicy, w przestrzeni publicznej funkcjonuje 218 kamer,
rozmieszczonych w miejscach największego przepływu ludzi i turystów. Ponadto kamery
rozmieszczone są także w obiektach: stadion Arena Lublin oraz Aqua Lublin. Nagrania
przekazywane są policji jako dowód w sprawach przestępstw i wykroczeń. Aby objąć jakiś
teren monitoringiem przeprowadzane są konsultacje między innymi z policją, radami
dzielnic i spółdzielniami mieszkaniowymi. Wnioski o monitoring zgłaszane są także do
budżetu obywatelskiego. Radni pytali o szczegóły techniczne nagrywania materiału oraz
o czas trwałości nagrań. Zebrani stwierdzili, że nagrania z monitoringu są bardzo pomocne
w pracy policji i w zapewnieniu bezpieczeństwa mieszkańcom.
Następnie członkowie komisji udali się do Miejskiego Centrum Zarządzania
Kryzysowego, gdzie pełnione są całodobowe dyżury w celu zapewnienia przepływu
informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego oraz współdziałania w tym zakresie
z centrami zarządzania kryzysowego administracji publicznej. Centrum pełni również
nadzór nad funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu
wczesnego ostrzegania ludności, współdziała z podmiotami prowadzącymi akcje
ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne, monitoruje występujące klęski żywiołowe i inne
miejscowe zagrożenia oraz prognozuje rozwój sytuacji i alarmowanie ludności.
Później komisja odwiedziła Centrum zarządzania sygnalizacją świetlną w mieście,
które monitoruje natężenie ruchu oraz przekazuje informacje o zaistniałych zdarzeniach
lub kolizjach na drodze. Centrum posiada także system rozpoznawania tablic
rejestracyjnych.
W związku z brakiem spraw wniesionych Przewodniczący Zbigniew Jurkowski
podziękował Dyrektorowi Jerzemu Ostrowskiemu oraz pracownikom wydziału za
zapoznanie komisji z strukturą organizacyjną, zadaniami i specyfiką pracy Wydziału
Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego.
Na tym posiedzenie zakończono. Posiedzenie trwało od godz. 14.00 do godz.
15.15.
.
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