
 
      
 
 
 
 
 
 
                                            ZARZĄDZENIE NR 2522/2009 
     PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 
     Z DNIA 10 listopada 2009 r. 
 
 
w sprawie powołania w mieście Krakowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
 
Na podstawie art. 35 ust.2, art. 38a ust. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, art. 38b ust. 3, art. 38c ust. 2, art. 92 ust.1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592) 
zarządza się, co następuje: 

 
§1 

 
W celu realizacji zadań Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie zwierzchnictwa nad 
powiatowymi służbami, inspekcjami i strażami w mieście Krakowie oraz zadań określonych 
w ustawach w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, powołuje się Komisję 
Bezpieczeństwa i Porządku, zwaną dalej Komisją. 
 

§2 
 
W skład Komisji wchodzą: 
 
Przewodniczący: 
Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa. 
 
Członkowie: 
1. Paweł Stańczyk – Sekretarz Miasta Krakowa, 
2. Jerzy Woźniakiewicz – Radny Miasta Krakowa, 
3. Wojciech Kozdronkiewicz – Radny Miasta Krakowa, 
4. Wacław Orlicki – Komendant Miejski Policji, 
5. Bogdan Syrek – Zastępca Komendanta Miejskiego Policji, 
6. Janusz Wiaterek – Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa, 
7. Antoni Nawrot – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu 
Miasta Krakowa, 
8. Ryszard Gaczoł – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej (z głosem doradczym). 
 
W pracach Komisji uczestniczy także prokurator Danuta Bieniarz lub w jej zastępstwie 
prokurator Dorota Chechelska z Prokuratury Okręgowej w Krakowie. 
 
 



§3 
 
1. Prezydent może powołać do udziału w pracach Komisji funkcjonariuszy i pracowników 
innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników innych organów 
administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu. 
2. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa w ust. 1, uczestniczą w pracach Komisji 
z głosem doradczym. 
                                                                           § 4 

 
 
Do zadań Komisji należy: 
1) Ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie Miasta. 
2) Opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także jednostek 
organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego 
i bezpieczeństwa obywateli. 
3) Przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz 
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
4) Opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych powiatowych 
służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu 
zadania z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
5) Opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1. 
6) Opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w sprawach 
związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i 4. 
7) Opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt 4-6 zagadnień 
dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 
                                                                          § 5 

 
Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego Prezydent składa Radzie 
Miasta Krakowa sprawozdanie z działalności Komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie ogłasza się 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. 
                                                                          § 6 

 
Kadencja Komisji trwa 3 lata. 
                                                                          § 7 
 
Obsługę kancelaryjno - biurową Komisji zapewnia Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa. 
                                                                          § 8 

 
Traci moc Zarządzenie nr 1491/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 20 lipca 2006 r. 
w sprawie powołania w mieście Krakowie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, zmienione 
Zarządzeniem nr 1045/2007 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 9 maja 2007 r. oraz 
Zarządzeniem nr 64/2008 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 15 stycznia 2008 r. 
                                                                         § 9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 
                 / - / 

 



  
 


