UCHWAŁA Nr 102/XVII/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 31 stycznia 2008r.
w sprawie przyj ęcia sprawozdania z działalności Komisji Bezpiecze ństwa i Porządku
dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2007

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 15, w zwi ązku z art.38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr 142, poz.1592 1) uchwala się, co
następuje:
§1. Przyj ąć sprawozdanie z działalności Komisji Bezpiecze ństwa i Porządku dla miasta
Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2007.

2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Bydgoskiemu.
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko
— Pomorskiego.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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1 (Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr
214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 167, poz. 1759 z pó źn. zm .)

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 38b ust.3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym
do obowiązków starosty jako przewodnicz ącego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku należy
złożenie radzie powiatu sprawozdania z dzia łalności komisji za rok ubiegły. Sprawozdanie
podlega następnie ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym.
Przedmiotowa uchwała Rady Powiatu Bydgoskiego stanowi zatem akt prawny
potwierdzaj ący realizacj ę powyższego zadania.
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Materiał na sesję Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 31 stycznia 2008r.
zaopiniowano na posiedzeniu Zarządu Powiatu w dniu 16 stycznia 2008r.
oraz posiedzeniu Komisji Komunikacji i Bezpiecze ństwa Publicznego w dniu 23 stycznia 2008r.
Załącznik do Uchwa ły Nr 102/XVII/08 Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie przyj ęcia sprawozdania z działalności Komisji
Bezpiecze ństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2007

Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpiecze ństwa i Porządku
dla miasta Bydgoszczy i Powiatu Bydgoskiego za rok 2007

W celu realizacji zada ń Prezydenta Miasta oraz Starosty w zakresie zwierzchnictwa
nad powiatowymi i miejskimi s łużbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach
z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na podstawie art. 38 a ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó źn. zm.)
została utworzona Komisja Bezpiecze ństwa i Porządku dla miasta Bydgoszczy i Powiatu
Bydgoskiego zwana dalej Komisj ą. Powołanie Komisji wspólnej nastąpił o na podstawie
Porozumienia Nr OR.II 0118-5/07 zawartego w dniu 11 kwietnia 2007 r. pomi ędzy Prezydentem
Miasta Bydgoszczy - Konstantym Dombrowiczem, a Starost ą Bydgoskim - Kazimierzem
Krasowskim w sprawie utworzenia wspólnej komisji bezpiecze ństwa i porządku dla miasta
Bydgoszczy oraz Powiatu Bydgoskiego), zwanego dalej Porozumieniem (kopia w za łączeniu).
Skład Komisji:
Konstanty Dombrowicz - Prezydent Bydgoszczy — Przewodnicz ący Komisji.
Kazimierz Krasowski - Starosta Bydgoski — Przewodnicz ący Komisji.
Leon Bojarski - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okr ęgowego — Członek Komisji.
Marek Drzazga - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okr ęgowego — Członek Komisji.
Jacek Drzycimski - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji.
Bogdan Dzakanowski - powo łany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy — Cz łonek Komisji.
Wojciech Gmurczyk - powo łany przez Starost ę Bydgoskiego — Członek Komisji.
Roman Guździoł - Radny delegowany przez Rad ę Powiatu Bydgoszczy — Członek Komisji.
Mirosław Hernet - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji — Cz łonek
Komisji (powołany do składu Komisji w dniu 26.11.2007 r. na podstawie Aneksu nr 2
do Porozumienia nr OR.II 0118-5/07, zawartego w dniu 11 kwietnia 2007 r. pomi ędzy
Prezydentem Miasta Bydgoszczy - Konstantym Dombrowiczem, a Starost ą Bydgoskim
- Kazimierzem Krasowskim w sprawie utworzenia wspólnej komisji bezpiecze ństwa i porządku
dla miasta Bydgoszczy oraz Powiatu Bydgoskiego).
10.Jan Klapczyński - Radny delegowany przez Rad ę Powiatu Bydgoszczy — Członek Komisji.
11.Jerzy Kolasiński - przedstawiciel delegowany przez Komendanta Miejskiego Policji — Członek
Komisji (odwołany ze składu Komisji w dniu 26.11.2007 r. na podstawie Aneksu nr 2
do Porozumienia nr OR.II 0118-5/07, zawartego w dniu 11 kwietnia 2007 r. pomi ędzy
Prezydentem Miasta Bydgoszczy - Konstantym Dombrowiczem, a Starost ą Bydgoskim
- Kazimierzem Krasowskim w sprawie utworzenia wspólnej komisji bezpiecze ństwa i porządku
dla miasta Bydgoszczy oraz Powiatu Bydgoskiego).
12.Andrzej Łączkowski - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okr ęgowego — Członek Komisji
(zmarł).
13.Zygmunt Michalak - powo łany przez Starost ę Bydgoskiego — Członek Komisji.
14.Zbigniew Sobociński - Radny delegowany przez Radę Miasta Bydgoszczy — Członek Komisji.
15. Stanisław Stasiak - powołany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy — Cz łonek Komisji.
16.Marcin Taczalski - powo łany przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy — Cz łonek Komisji.
17.Marek Welc - Prokurator wskazany przez Prokuratora Okr ęgowego — Członek Komisji.
18.Jarosław Wenderlich - Radny delegowany przez Rad ę Miasta Bydgoszczy — Członek Komisji.
19.Jerzy Żelski - powołany przez Starost ę Bydgoskiego — Członek Komisji.
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Ponadto w pracach Komisji uczestniczyli:
1. Andrzej Kaszubowski — Pe łnomocnik Prezydenta Miasta ds. Bezpiecze ństwa.
2. Krzysztof Adamski — Dyrektor Okr ęgowego Inspektoratu Pracy Pa ństwowej Inspekcji Pracy.
3. Jacek Bukowski — Przewodnicz ący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady
Miasta Bydgoszczy.
Do czasu podpisania Porozumienia Komisja Bezpiecze ństwa i Porz ądku Powiatu Bydgoskiego
nie odbyła żadnego posiedzenia, natomiast Komisja Bezpiecze ństwa i Porządku w Bydgoszczy
odbyła jedno posiedzenie w dniu 20 lutego 2007r., na którym zaopiniowa ła sprawozdania
z działalności: Komendanta Miejskiego Policji, Komendanta Miejskiego Państwowej Straży
Pożarnej oraz Straży Miejskiej.
Powołana Komisja wspólna zrealizowała w 2007r. trzy posiedzenia w dniach: 4 czerwca,
15 października i 10 grudnia.
W roku 2007 Komisja przyj ęła siedem uchwał — kopie w załączeniu.
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Najważniejsze tematy prac Komisji w roku 2007 to mi ędzy innymi:
„Ocena stanu przygotowań do działań „Bezpieczne wakacje" (na terenie miasta
i powiatu)". Temat ten był omawiany przy udziale jednostek organizuj ących
i zabezpieczaj ących letni wypoczynek dzieci i m łodzieży oraz przedstawiciela Kujawsko
- Pomorskiego Kuratorium O światy. Członkowie Komisji pozytywnie ocenili stan przygotowa ń
do wypoczynku wakacyjnego.
"Wiosenna i jesienna lustracja dróg". Członkowie Komisji za poważny problem uznali
wzywanie funkcjonariuszy Policji do zdarze ń polegaj ących na uszkodzeniu samochodu
na nierównościach w jezdni maj ące na celu udokumentowanie zdarzenia w celu uzyskania
odszkodowania. Wezwania takie wyd łużaj ą czas oczekiwania na Policj ę przy poważnych
kolizjach, czy wypadkach drogowych i s ą dużym obciążeniem dla Policji. Zgodnie z wnioskiem
Komisji, Zarz ąd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej opracował formularz "Zgłoszenia
szkody komunikacyjnej", który zostanie upowszechniony w śród mieszkańców Bydgoszczy.
Działanie to ma odciążyć Policj ę od ww. wezwań.
"Współpraca z instytucjami pozapolicyjnymi na rzecz zagospodarowania czasu wolnego
dzieci i młodzieży ukierunkowanego na zapobieganie przest ępczości poprzez ukazanie
dróg aktywności własnej". Komisja przyj ęła informacj ę na ww. temat.
„Ocena dotychczasowego funkcjonowania wideomonitoringu, jego wp ływ na poprawę
bezpieczeństwa w mieście oraz dalsze plany jego rozbudowy." Omawiaj ąc to zagadnienie
Członkowie Komisji podkre ślili konieczno ść uzgadniania lokalizacji kamer wideomonitoringu
z przedstawicielami Policji. Komisja zapozna ła się z planami rozbudowy systemu (montaż
kolejnych 9 kamer do końca roku oraz studiów monitoringu w KP B łonie i Śródmieście).
Członkowie Komisji zapoznali się także z informacj ą na temat montażu kamer monitoringu
w szkołach ponadgimnazjalnych w Solcu Kujawskim i Koronowie.
„Stan przygotowa ń do akcji "Zima". Członkowie Komisji zapoznali się informacj ą na temat
przygotowań do okresu zimowego przedstawionej przez przedstawicieli Zarz ądu Dróg
Miejskich i Komunikacji Publicznej oraz Wydzia łu Komunikacji i Dróg Starostwa
Bydgoskiego.
„Prawidłowe oznakowanie, dzia łanie sygnalizacji na nowo powsta łych ulicach
w Bydgoszczy". Omawiana była problematyka związana z organizacj ą ruchu drogowego
w Bydgoszczy. Cz łonkowie Komisji zgłaszali również projekty konkretnych rozwi ązań
komunikacyjnych mogących usprawni ć ruch drogowy w mie ście.
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Ponadto na swych posiedzeniach w 2007r. Komisja omawia ła m.in. następuj ące tematy:
1. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o stanie bezpiecze ństwa
sanitarnego Miasta Bydgoszczy.
2. Sprawozdanie Komendanta Miejskiego Policji z realizacji "Miejskiego programu zapobiegania
przestępczości oraz ochrony bezpiecze ństwa obywateli i porz ądku publicznego" w kontek ście
programów prewencyjnych prowadzonych przez Komend ę Miejską Policji w Bydgoszczy.
3. Kontynuacja działań w zakresie prewencji przestrzennej na bazie konkretnych przyk ładów
w środowisku lokalnym, połączona z przygotowaniem harmonogramu rekonesansu
wraz z przedstawicielami zasobów mieszkaniowych pod k ątem bezpiecze ństwa w rejonie
blokowisk.
4. Zaopiniowanie projektu budżetu Miasta Bydgoszczy na 2008r. w dziale 754 Bezpiecze ństwo
publiczne i ochrona przeciwpo żarowa.
5. Zaopiniowanie projektu bud żetu Powiatu Bydgoskiego na 2008r. w dziale 754 Bezpiecze ństwo
publiczne i ochrona przeciwpo żarowa.
6. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji w roku 2007r.
7. Zgłaszanie propozycji tematycznych do planu pracy Komisji na 2008r.
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