
  

SPRAWOZDANIE  

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU 

z dnia 20 grudnia 2018 r. 

z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2018 roku 

Na podstawie art. 38b ust. 3 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) Prezydent Miasta Białystok składa Radzie Miasta Białystok 

sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2018 rok. W 2018 roku Komisja 

kontynuowała zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego wynikające z zapisów ww. 

ustawy oraz inne zadania wynikające z przyjętego harmonogramu pracy. Omawiana tematyka dotyczyła 

głównie analizy i oceny zagrożeń i zdarzeń oraz pracy Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej 

Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, a także innych jednostek organizacyjnych zajmujących się 

zadaniami z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Zgodnie z rocznym harmonogramem pracy 

Komisji odbyły się 4 posiedzenia, w trakcie których omawiano: 

- informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w Białymstoku; 

- realizacja zadań przez Straż Miejską w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

- informacja o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej; 

- informacja o przestępczości na terenie Białegostoku; 

- ocena realizacji zadań związanych z okresem zimowym 2017/2018 w Białymstoku; 

- nielegalne spalanie odpadów w okresie grzewczym, eliminowanie przyczyn zwiększających emisję 

szkodliwych pyłów zawieszonych oraz podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ich redukcji; 

- podsumowanie i ocena realizacji „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa 

obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku”; 

- niebezpieczne zjawiska meteorologiczne – prognozowanie a występujące mające wpływ na bezpieczeństwo 

mieszkańców i mienia; 

- podejmowane przedsięwzięcia oraz zasady współpracy na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku 

dzieci i młodzieży w sezonie letnim na terenie miasta Białegostoku; 

- ocena stanu sanitarnego w mieście Białystok za 2017 rok; 

- zapewnienie bezpieczeństwa podczas imprez masowych i zgromadzeń na terenie miasta Białegostoku; 

- podsumowanie przeprowadzonych działań i przedsięwzięć w ramach programu miasta Białegostoku 

Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata  

2014 – 2017 „Białystok dla Tolerancji”; 

- Centrum Sterowania Ruchem w systemie bezpieczeństwa w ruchu drogowym; 

- projekt budżetu miasta Białegostoku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na rok 2019; 
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- zabezpieczenie obiektów – pustostanów przed zagrożeniami okresu zimowego; 

- organizacja zimowego (zima 2018/2019) oczyszczania miasta Białystok; 

- stan przygotowań oraz prowadzone działania służb miejskich i podmiotów realizujących przedsięwzięcia 

związane z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa oraz pomocą potrzebującym w okresie zimowym 

2018/2019; 

- organizacja działań i współdziałanie w sytuacjach kryzysowych spowodowanych niebezpiecznymi 

zjawiskami meteorologicznymi - procedury; 

- podsumowanie działalności Komisji za 2018 rok. 

Posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku 

I. Pierwsze posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 23 marca 2018 r. 

Posiedzenie prowadził Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku,  

Pan Marian Maciejewski. Zgodnie z harmonogramem, jako pierwsza głos zabrała Pani Zdzisława Sawicka, 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku. Omówiła działania o charakterze 

profilaktycznym oraz interwencyjnym, związane z okresem jesienno – zimowym. Przedstawiła informacje 

na temat form pomocy osobom bezdomnym i będącym w trudnej sytuacji życiowej, jakie realizował 

Ośrodek w sezonie zimowym 2017/2018. Podejmowane działania przez MOPR realizowane były m.in. 

poprzez kierowanie osób potrzebujących noclegu do placówek: Caritas Archidiecezji Białostockiej 

prowadzącego noclegownie dla osób bezdomnych; Stowarzyszenia „Ku dobrej Nadziei” prowadzącego 

noclegownie, ogrzewalnię oraz schronisko; Stowarzyszenia Penitencjarnego „Patronat” – prowadzącego 

noclegownie, jak i do Izby Wytrzeźwień. Większość miejsc schronienia osobom bezdomnym 

przebywającym na terenie miasta zabezpiecza Białostocka Caritas. W związku z napływem osób 

bezdomnych z terenu całej Polski, a zwłaszcza z gmin ościennych, w okresie jesienno – zimowym liczba 

osób bezdomnych przebywających w Białymstoku zwiększa się. Liczba miejsc noclegowych w placówkach 

wyniosła 273, w hostelu Ośrodka Interwencji Kryzysowej 17 miejsc schronienia (dla kobiet i dzieci 

doświadczających przemocy). Prewencyjnie monitorowane były miejsca przebywania osób bezdomnych  

(np. pustostany, dworce, działki, śmietniki, klatki schodowe, zsypy), informowano ich o możliwości 

uzyskania schronienia i pomocy. W ramach współpracy z Policją i Strażą Miejską odbywały się wspólne 

patrole w celu nawiązania kontaktu z osobami bezdomnymi. Dzięki wsparciu MOPR i innych podmiotów, 

z którymi współpracowali pracownicy socjalni, z bezdomności w 2017 roku wyszło 75 osób, 22 osoby ze 

względu na potrzebę zapewnienia całodobowej opieki zostało umieszczonych w domach pomocy społecznej. 

Następnie Komisja zapoznała się z analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, przestępczości, 

ochrony przeciwpożarowej oraz działań Straży Miejskiej za rok 2017. W 2016 roku na terenie Białegostoku 

ujawniono ogółem 5123 przestępstwa, podczas gdy w 2017 roku stwierdzono 4753 przestępstwa, co stanowi 

spadek o 370 zdarzeń tj. o 7,2%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 64,52% (w 2016 r. 

63,68%.). W 2017 roku na terenie Białegostoku stwierdzono 3363 przestępstwa o charakterze kryminalnym, 

podczas gdy w 2016 roku stwierdzono 3603 przestępstwa, co stanowi spadek o 240 zdarzeń, tj. o 6,6 %, 

a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 56,35% (w 2016 r. 57,85%). W 2016 roku  

na terenie Białegostoku stwierdzono 864 przestępstwa o charakterze gospodarczym podczas, gdy w 2017 

roku stwierdzono 795 takich przestępstw, co stanowi spadek o 69 zdarzeń, tj. o 7,9%, a wskaźnik 

wykrywalności ukształtował się na poziomie 7,17% (w 2016 r. 64,51%). W 2017 roku stwierdzono 

60 przestępstw w kategorii bójki i pobicia, co oznacza spadek o 2 zdarzenia tj. o 3,2% w porównaniu do roku 

2016, kiedy stwierdzono 62 takie przestępstwa, wykrywalność w tej kategorii wyniosła 68,33% (w 2016 r. 

70,97%). W 2016 roku na terenie Białegostoku stwierdzono 92 przestępstwa w kategorii przestępstwa 

rozbójnicze podczas, gdy w 2017 roku stwierdzono 89 przestępstw, co stanowi spadek o 3 zdarzenia  

tj. o 3,2%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 59,55% (w 2016 r. 79,35%). W 2017 

roku stwierdzono 656 przestępstw w kategorii kradzież mienia, w 2016 roku ujawniono ich 779, co oznacza 

spadek o 123 zdarzenia, co w ujęciu procentowym daje spadek o 15,7%, wykrywalność wyniosła 26,85%  

(w 2016 r. 32,53%). W 2016 roku na terenie Białegostoku stwierdzono 596 przestępstw w kategorii kradzież 

z włamaniem, gdy w 2017 roku stwierdzono 557 takie przestępstwa, co stanowi spadek o 39 zdarzeń  

tj. o 6,54%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 40,00%  (w 2016 r. 45,25%). W 2016 

roku stwierdzono 382 przestępstwa z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, natomiast w 2017 roku – 300, 

co stanowi spadek o 82 zdarzenia i w ujęciu procentowym daje spadek o 21,46%. Wykrywalność 

ukształtowała się na poziomie 96,67% (w 2016 r. 96,34 %). W 2016 roku stwierdzono 433 przestępstwa 
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drogowe, natomiast w 2017 roku – 410, co stanowi spadek o 23 zdarzenia, tj. o 5,31%. Wykrywalność 

ukształtowała się na poziomie 97,56% (w 2016 r. 97,46 %). Analizując powyższe dane statystyczne można 

stwierdzić, iż ogólna liczba ujawnionych na terenie miasta Białegostoku przestępstw spadła o 7,2%, 

natomiast wykrywalność wzrosła o 0,84%. Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta Miejskiego 

Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku Pan Kazimierz Kulesza, który przedstawił informację o stanie 

bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w Białymstoku w roku 2017. Częstotliwość zdarzeń 

co 5 godz. 15 min, pożar co 17 godz. 20 min., miejscowe zagrożenie co 9 godz. 39 min. Alarm fałszywy  

co 1 dzień 10 godz. Na obszarze Białegostoku zanotowano: pożarów w roku 2017 – 505,  natomiast w 2016 

roku – 446, wzrost o 59 zdarzeń; miejscowe zagrożenia w 2017 roku –  907, a w roku 2016 – 629, wzrost 

o 278 zdarzeń; liczba fałszywych zgłoszeń wzrosła w roku 2017 do 251, w roku 2016 – 64. Ilość pożarów na 

terenie Białegostoku w obiektach mieszkalnych w roku 2017 – 223, w roku 2016 – 158. Palących się 

obiektów typu: śmietniki, garaże, suche trawy itd. w roku 2017 odnotowano 191, w roku 2016 – 200, 

w środkach transportowych w roku 2017 – 44, natomiast w roku 2016 – 49. Na terenie miasta Białegostoku 

największą liczbę pożarów w roku 2017 odnotowano na skutek podpalenia i wynosi ona 234 (2016 r. – 207), 

nieostrożność osób dorosłych – 110 (2016 – 74). W roku 2017 podczas pożarów na terenie Białegostoku 

zginęły 3 osoby, rannych było – 25. Strażacy podczas akcji udzielili pomocy medycznej 23 osobom. 

W miejscowych zagrożeniach zginęło 8 osób, 215 zostało rannych. Stosunek wartości strat do uratowanego 

mienia jest jednym z podstawowych wskaźników społeczności prowadzenia działań. Na terenie 

Białegostoku w 2017 roku straty wyniosły ok. 8,5 mln zł, natomiast uratowano mienie o wartości 51,8 mln 

zł. Ocenę realizacji zadań związanych z okresem zimowym 2017/18 w Białymstoku przedstawił Kierownik 

Referatu Utrzymania Czystości i Porządku Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego,  

Pan Dariusz Sobociński, który poinformował o liczbie środków technicznych będących w dyspozycji  

do oczyszczania miasta. Jednocześnie zaznaczył, że tym roku nie było zbyt wiele zgłoszeń od mieszkańców 

o potrzebie interweniowania w kwestii usuwania śniegu, czy też likwidacji śliskości. Największe problemy 

z przejezdnością na ulicach, wystąpiły w dniu 4 grudnia 2017 roku, kiedy to w godzinach porannych 

wystąpiła gołoledź wraz z niewielkim opadem śniegu. Koszt akcji zimowej trwającej do 31 marca 2018 roku 

wyniósł ok. 5 950 000,00 zł. Kwota zabezpieczona w budżecie wynosiła: 8 273 882,42 zł. Dyrektor 

Departamentu Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, Pani Anna Janczyło-Morzy przedstawiła informacje 

na temat spalania odpadów i stanu jakości powietrza na terenie miasta Białegostoku. Zarejestrowano 

8 zgłoszeń o podejrzeniu spalania odpadów komunalnych w piecach w gospodarstwach domowych, jednak 

w czasie oględzin nic takiego nie stwierdzono. Następnie omówiła problem zanieczyszczenia powietrza na 

terenie miasta. Za smog odpowiedzialna jest przede wszystkim emisja z domowych kotłowni, pieców 

i palenisk węglowych wykorzystywanych głównie do ogrzewania. Departament Ochrony Środowiska na 

bieżąco analizuje stan jakości powietrza na terenie miasta Białegostoku w oparciu o stacje pomiarowe 

pracujące w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. I tak z odczytów stężeń pyłu zawieszonego 

PM10 na stacji monitoringowej przy ul. Warszawskiej, jakie odnotowano w miesiącu lutym i marcu 

2018 roku wynika, że przekroczenia poziomu dopuszczalnego – 50 µg/m
3
 wystąpiły w dniach: 13, 20, 21, 

23, 27 lutego oraz 2, 5, 19 i 20 marca 2018 roku. Najwyższe stężenie na poziomie 102,3 µg/m
3
 (dobowe) 

odnotowano w dniu 13 lutego 2018 roku. Miasto Białystok realizuje działania naprawcze określone 

w dokumencie o charakterze strategicznym „Program ochrony powietrza dla strefy aglomeracja białostocka” 

zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/415/13 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. 

(Dz. Urz. z 2014 r. Woj. Podl. poz. 20). Program ten określa podstawowe kierunki działań niezbędnych do 

przywracania poziomów dopuszczalnych i docelowych zanieczyszczeń i zmniejszenia narażenia ludności na 

oddziaływanie zanieczyszczenia powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń. Ponadto rozpoczęto 

realizację projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł energii cieplnej lub elektrycznej 

w Białymstoku”. W kolejnym punkcie posiedzenia głos zabrał Pan Marian Maciejewski, Dyrektor Biura 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku oceniając realizację „Programu zapobiegania 

przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego Miasta Białegostoku” za rok 

2017. Nadmienił również iż, w 2017 roku wydano zezwolenia na 46 imprez masowych w tym imprezy 

sportowe – 21 (mecze Jagiellonii) i imprezy artystyczno-rozrywkowe – 25. W imprezach masowych wzięło 

udział ok. 307 tys. mieszkańców. Skontrolowano 21 imprez masowych. Do Prezydenta wpłynęło 

125 zawiadomień o planowanych zgromadzeniach (Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego – tryb 

uproszczony 90 zgłoszeń, Biuro Zarządzania Kryzysowego – tryb zwykły 35 zgłoszeń). Odbyło się 

119 zgromadzeń, 6 zgromadzeń odwołano. Łączna liczba uczestników ok. 25 000 osób, 9 zgromadzeń 

skontrolował przedstawiciel Prezydenta. Następnie Pan Maciejewski wspomniał o nawałnicy z dnia 7 maja 

2017 roku, która przeszła przez miasto, zalewając i podtapiając 76 ulic ze skrzyżowaniami, tunele, ścieżki 

rowerowe, garaże, piwnice, sklepy, drogi wojewódzkie i krajowe. Omówił również ewakuację mieszkańców 
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w dniu 9 lipca 2017 roku, zarządzoną na czas wydobycia i wywiezienia z Białegostoku pocisku z II Wojny 

Światowej, wykopanego podczas prac budowlanych przy ul. Ciołkowskiego. W następnym punkcie omówił 

ćwiczenia „WODA 2017”, które odbyły się 18 sierpnia 2017 roku, mające na celu doskonalenie współpracy 

i współdziałania służb, Urzędu Miejskiego  i jednostek organizacyjnych miasta podczas zdarzenia masowego 

spowodowanego intensywnymi opadami deszczu i silnym wiatrem. Po podsumowaniu przeprowadzonego 

ćwiczenia zostało podpisane porozumienie pomiędzy Prezydentem a Komendantami: Policji, Straży 

Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej o współpracy podczas wystąpienia ww. niebezpiecznych zjawisk 

meteorologicznych. 

II. Drugie posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 15 czerwca 2018 r. 

Na wstępie posiedzenia Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku,  

Pana Marian Maciejewski nawiązał do nowej kadencji Komisji bezpieczeństwa i porządku. Poinformował, 

że zgodnie z Zarządzeniem Nr 686/2018 Prezydenta Miasta Białegostoku z 8 czerwca 2018 roku określono 

nowy skład członków V kadencji. Następnie Dyrektor Maciejewski omówił prognozowane niebezpieczne 

zjawiska meteorologiczne, mające wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców i mienia. W następnej kolejności 

Komendanci miejskich służb ratunkowych, omówili bieżący stan bezpieczeństwa i porządku publicznego 

oraz ochrony przeciwpożarowej w Białymstoku. Następnym punktem obrad była analiza przedsięwzięć oraz 

zasady współpracy na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży w sezonie letnim na 

terenie miasta Białystok. Jako pierwszy głos  zabrał Pan Komendant Miejski PSP, który poinformował, że 

dotychczas zostało zgłoszonych 10 placówek w mieście, które zostały już skontrolowane i otrzymały 

pozytywną opinię. Dodał, że zgodniez zaleceniem Komendanta Głównego PSP, w tym roku szczególną 

ochroną będą objęte obozy harcerskie, na kanwie nieszczęśliwych wydarzeń z ubiegłego roku 

w województwie pomorskim, takie obozy nie zostały zgłoszone w Białymstoku. Następnie informacje w tym 

zakresie, z ramienia białostockiej policji, przedstawił Pan nadkom. Grzegorz Andrukiewicz. Poinformował, 

że w okresie wakacyjnym planowana jest zwiększona ilość patroli: obchodów w rejonach, gdzie będzie 

nasilony ruch turystyczny, placówek wypoczynkowych, akwenów wodnych, miejsc gromadzenia się 

młodzieży. Następnie w tym zakresie głos zabrał Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku – Pan 

Krzysztof Kolenda, który wspomniał, że akcje profilaktyczne „Bezpieczne wakacje” prowadzone są już 

w przedszkolach i szkołach. Strażnicy przypominają najmłodszym, w jakich miejscach należy zachować 

szczególną ostrożność, w jaki sposób uniknąć niebezpieczeństwa. Na okres wakacyjny zaplanowane są 

zajęcia w dyżurujących podczas wakacji przedszkolach oraz miejscach letniego wypoczynku dzieci 

i młodzieży. Działania Straży Miejskiej w Białymstoku ukierunkowane są również na zapewnienie 

bezpiecznego wypoczynku na terenie OSW „Dojlidy”. Następnie Pan Zbigniew Zwierz, poinformował,  

że Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku objęła nadzorem placówki letniego 

wypoczynku dzieci i młodzieży, które zgłoszone zostały do elektronicznej bazy danych prowadzonej przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, dodatkowo Stacja nadzoruje warunki sanitarne w tych miejscach. Jako 

kolejny głos zabrał Pan Paweł Orpik– Dyrektor Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, który zaznaczył, 

że na terenie OSW „Dojlidy” znajduje się strzeżone kąpielisko, które zabezpieczane jest przez ratowników 

wodnych, a woda spełnia obowiązujące wymagania i nadaje się do kąpieli. Białostocki Ośrodek Sportu 

i Rekreacji zarządza również trzema pływalniami: Sportową, Kameralną i Rodzinną. Wśród działań Zespołu 

Pływalni w okresie wakacyjnym jest organizacja kursów nauki i doskonalenia pływania oraz organizacja 

indywidualnych zajęć nauki i doskonalenia pływania. Pan Marian Maciejewski poprosił służby i instytucje 

o zgłaszanie do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Białymstoku ewentualnych 

nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie trwania kolonii i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Następnym punktem posiedzenia była ocena stanu sanitarnego w mieście za 2017 rok. W tej dziedzinie głos 

zabrał Pan Zbigniew Zwierz – Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, który podkreślił, 

iż stan sanitarno-epidemiologiczny miasta Białegostoku jest w miarę ustabilizowany od kilku lati ulega 

widocznej poprawie. Jednostki chorobowe, które cały czas są obecne to przede wszystkim wirusowe 

zapalenie wątroby typu B. W roku 2017 zarejestrowano 57 zachorowań na WZW typu B i jest to wzrosto 

20 przypadków w porównaniu do poprzedniego roku. Inspektor Sanitarny zwrócił również uwagę na 

problem, jakim jest ruch antyszczepionkowy, który w coraz większym zakresie działa w Białymstoku. Na 

terenie powiatu białostockiego jest 447 takich rodzin. Brak szczepień dzieci może spowodować powrót 

niektórych, bardzo groźnych dla życia chorób zakaźnych. Inspekcja prowadzi działania administracyjne 

w celu zmuszania tych rodziców, aby poddawali swoje dzieci szczepieniom. Jako następny punkt 

posiedzenia, poruszono kwestię zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez masowych i zgromadzeń na 

terenie Białegostoku. Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w okresie od 1 stycznia do 

31 maja 2018 roku realizowali szereg zabezpieczeń w tym: 15 imprez masowych (9 – meczy Lotto 
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Ekstraklasy, 6 – inne imprezy o charakterze rozrywkowym), 43 – zgromadzenia publiczne.  

Do zabezpieczenia powyższych imprez użyto ogółem 3307 funkcjonariuszy. Następnie Pan Marian 

Maciejewski, dodał, że to właśnie Prezydent Miasta ma w zakresie swoich kompetencji wydawanie zgody na 

przeprowadzenie imprezy masowej. Zaapelował do służb o ciągłą gotowośći monitorowanie sytuacji, 

przewidywanie, prognozowanie i zgłaszanie do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zdarzeń 

i incydentów odnotowanych na terenie miasta. 

III. Trzecie posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 11 września 2018 r. 

W pierwszej kolejności Komisja zapoznała się z bieżącym stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

przestępczości, ochrony przeciwpożarowej oraz działań Straży Miejskiej w Białymstoku. Omówiono kwestię 

zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebiegu zgromadzeń oraz imprez masowych oraz zasady współpracy 

i prowadzonych działaniach prewencyjnych w tym zakresie. W analizowanym okresie białostoccy policjanci 

zabezpieczali 55 imprez masowych, z czego 15 to mecze Jagiellonii Białystok oraz 71 zgromadzeń 

publicznych. Zgromadzenia te zabezpieczane były łącznie przez 4 402 policjantów. Dyrektor Marian 

Maciejewski podziękował służbom za wnikliwą analizę dokumentów, które wymagane są przy organizacji 

imprez masowych, od strony szacowania ryzyka prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożeń i przygotowania 

potencjalnych działańdo optymalnie największego zagrożenia. Następnie głos zabrała Wiceprezes Zarządu 

„Stadion Miejski” Sp. z o.o.– Pani Bogusława Janowicz. Podkreśliła, że stadion jako podmiot nie jest 

organizatorem imprez masowych, jedynie wynajmuje obiekt. Niemniej jednak spółka „Stadion Miejski” 

zobowiązana jest aby, obiekt ten był zawsze w stanie maksymalnej sprawności. Od roku 2014 wykonano 

szereg inwestycji podnoszących poziom bezpieczeństwa na stadionie podczas imprez masowych. W ramach 

tych działań między innymi zamontowano liczne kamery; rolety uniemożliwiające kontakt wzrokowy 

pomiędzy kibicami przyjezdnymi a miejscowymi; wyznaczono strefy buforowe na trybunach oraz 

umieszczono siatki uniemożliwiające przedostanie sięna sąsiednie trybuny; zamontowano banery wokół 

parkingu gości, które również uniemożliwiają kontakt wzrokowy pomiędzy kibicami rywalizujących drużyn. 

Są to działania prewencyjne, które zapobiegają ewentualnym niebezpiecznym incydentom. Podsumowując, 

stwierdziła, że stadion jest zabezpieczony i gotowy na organizowane na swoim terenie imprezy. Następnym 

punktem posiedzenia było podsumowanie przeprowadzonych działań i przedsięwzięć w ramach programu 

miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 

na lata 2014 – 2017 „Białystok dla Tolerancji”. Pani Dorota Toporkiewicz, wśród działań, które 

przeprowadził w tym zakresie Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku, wymieniła m.in. 

imprezy i uroczystości szkolne np. klasowe spotkania uwzględniające tradycje świąteczne różnych kultur 

i religii; treści rozwijające wrażliwość międzykulturowąi kształtujące postawę otwartości wprowadzane na 

lekcjach historii, języka polskiego, języków obcych, godzin wychowawczych; promowanie kultur różnych 

narodowości poprzez organizowanie np. turniejów tańca, konkursów plastycznych itp.; szerzenie tolerancji 

poprzez programy wymiany międzynarodowej; liczne szkolenia nauczycieli. W tym miejscu Dyrektor Biura 

Zarządzania Kryzysowego dodał, że do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego nie wpłynęło żadne 

zgłoszenie, o zdarzeniach rasistowskich w placówkach oświatowych na terenie miasta. Natomiast od 

początku roku odnotowanych zostało 11 zdarzeń o takim charakterze na terenie miasta, w miejscach 

publicznych. Następnym punktem posiedzenia było omówienie działania Centrum Sterowania Ruchem 

w systemie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Jako pierwsza głos zabrała Pani Marzena Dubowska, 

Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Zaznaczyła, że obecnie 

w Centrum Zarządzania Ruchem, które istnieje od 2015 roku, przy sygnalizacjach pracuje pięciu inżynierów 

dbających każdego dnia o sprawne i bezpieczne funkcjonowanie układu komunikacyjnego miasta. Centrum 

Zarządzania Ruchem funkcjonuje w godzinach 6.00 – 18.00. Jednym z podsystemów systemu zarządzania 

ruchem jest obszarowe sterowania ruchem. Wpływa on na płynność przejazdu oraz zmniejsza nerwowość 

kierowców i ilość koniecznych do wykonywania manewrów, co ostatecznie skutkuje poprawą 

bezpieczeństwa. Kolejnym z elementów jest podsystem rejestracji wjazdu na czerwonym świetle, który 

wprowadzono na 5 skrzyżowaniach i który miał ogromne znaczenie w zakresie poprawy bezpieczeństwa 

poprzez działanie prewencyjne. Świadomość rejestracji wykroczeń zmniejszała ilość niebezpiecznych 

zachowań kierowców. W ramach systemu zainstalowano kamery na wszystkich skrzyżowaniach objętych 

systemem. Realizacja monitoringu umożliwia lepsze poznanie sytuacji w mieście oraz jej analizę i szybszą 

reakcję na zagrożenia. Dodatkowo pracownicy Centrum Zarządzania Ruchem w uzasadnionych przypadkach 

wyświetlają informacje o utrudnieniach bądź wypadkach na dużych tablicach informacyjnych, a także 

współpracują z Policjąi z innymi jednostkami w zakresie sterowania ruchem. W przypadku zdarzeń lub 

imprez masowych możliwe jest zdalne wyłączenie sygnalizacji świetlnych. Ma to na celu poprawę 

bezpieczeństwa i sprawniejsze działanie służb. Dodatkową funkcją usprawniającą pracę sygnalizacji 
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i poprawiającą bezpieczeństwo jest możliwość zdalnej zmiany parametrów. W sytuacjach krytycznych 

można wyłączyć sygnalizację bądź zmienić program na inny, dostosowany do występującego ruchu.  

Na zakończenie jeszcze raz zebrani powrócili do omówienia poprzedniego punktu posiedzenia. Pani Anna 

Pawłowska z Centrum Aktywności Społecznej – pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. współpracy 

z organizacjami pozarządowymi, przestawiła szczegóły Programu Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, 

Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014 – 2017 „Białystok dla Tolerancji”, który został 

przyjęty uchwałą Nr LII/614/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2013 roku i był adresowany do 

mieszkańców miasta. Głównym celem programu było dążenie do przeciwdziałania i zwalczania ksenofobii, 

rasizmu i nietolerancji oraz kształtowanie w społeczności Białegostoku kultury tolerancji wobec wszystkich 

ludzi, niezależnie od ich rasy czy wyznania. Program opierał się na czterech głównych filarach: 

bezpieczeństwo publiczne, edukacja i wychowanie, kultura i sport oraz aktywizacja społeczna. Realizatorami 

programu byli: Urząd Miejski i jego jednostki organizacyjne (szkoły, przedszkola), Policja, Straż Miejska, 

organizacje pozarządowe, kluby i związki sportowe, kościoły i związki wyznaniowe, mieszkańcy (w tym 

cudzoziemcy, przedstawiciele mniejszości narodowych i etnicznych), środki masowego przekazu. Każdego 

roku podczas trwania programu organizowanych było około 500 – 700 wydarzeń, co w perspektywie całego 

okresu trwania programu pokazuje ogrom przedsięwzięcia. Po zakończeniu programu wyciągnięto 

następujące wnioski: włączenie treści edukacji antydyskryminacyjnej w programach edukacyjnych 

realizowanych na poszczególnych szczeblach obowiązkowej edukacji szkolnej; zwiększenie ilości działań 

wspierających merytorycznie nauczycieli, podnoszących ich wiedzę i kompetencje; powołanie Miejskiego 

Doradcy Międzykulturowego dla wsparcia kadr pedagogicznych w rozwiązywaniu problemów związanych 

ze zróżnicowaniem kulturowym środowisk szkolnych, neutralizowania postaw ksenofobicznych wśród 

młodzieży, szkolenia edukatorów i dostarczanie środków metodycznych i przykładów dobrych praktyk dla 

szkół; zwiększenie ilości działań kierowanych do osób dorosłych i działań międzypokoleniowych; 

pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację założeń Programu; wykorzystanie miejskich funduszy 

w postaci mini-grantów dla szkół i lokalnych organizacji pozarządowych. 

IV. Czwarte posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 11 grudnia 2018 r. 

Na wstępie Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego – Pan Marian Maciejewski zaznaczył, że w związku 

z nową kadencją Rady Miasta Białystok, delegowani do pracy w Komisji jako członkowie, zostali nowi 

radni miasta – Pan Jarosław Grodzki oraz Pan Marcin Moskwa. W pierwszej kolejności Komisja zapoznała 

się z bieżącą analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego, przestępczości, ochrony 

przeciwpożarowej oraz działań Straży Miejskiej. Pierwszy w tym zakresie, głos zabrał Pan insp. Wojciech 

Macutkiewicz – Komendant Miejski Policji w Białymstoku, który przedstawił informacje za dziesięć 

pierwszych miesięcy tego roku, w porównaniu  do analogicznych dziesięciu miesięcy roku ubiegłego. 

W ciągu dziesięciu miesięcy 2018 roku na terenie Białegostoku stwierdzono 2 762 przestępstwa 

o charakterze kryminalnym, podczas gdy w analogicznym okresie 2017 roku stwierdzono 2 668 

przestępstwa, co stanowi wzrost o 94 zdarzenia tj. o 3,52%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na 

poziomie 59,94% (w 2017 r. 56,60%). W ciągu dziesięciu miesięcy 2018 roku na terenie Białegostoku 

stwierdzono 2 143 przestępstwa o charakterze gospodarczym podczas, gdyw analogicznym okresie 

2017 roku stwierdzono 632 takich przestępstw, co stanowi wzrost o 1 511 zdarzeńtj. o 239,1%, a wskaźnik 

wykrywalności ukształtował się na poziomie 91,24% (w 2017 r. 80,03%).W analizowanym okresie roku 

2018 stwierdzono 55 przestępstw w kategorii bójki i pobicia co oznacza wzrosto 6 zdarzeń tj. o 12,24% 

w porównaniu do analogicznego okresu roku 2017, kiedy stwierdzono 49 takich przestępstw, wykrywalność 

w tej kategorii wyniosła 61,82% (w 2017 r. 69,39%). W ciągu dziesięciu miesięcy 2018 roku, na terenie 

miasta Białegostoku stwierdzono 62 przestępstwa w kategorii przestępstwa rozbójnicze podczas, gdy 

w analogicznym okresie 2017 roku stwierdzono 69 takich przestępstw, co stanowi spadek o 7 zdarzeń tj. 

o 10,1%,a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 83,87% (w 2017 r. 62,32%). 

W analizowanym okresie roku 2018 w kategorii kradzież mienia stwierdzono 493 przestępstwa, co oznacza 

spadek o 16 zdarzeń w porównaniu do roku 2017 roku, kiedy stwierdzono 509 takich przestępstw, co 

w ujęciu procentowym daje spadek o 3,14%, wykrywalność wyniosła 31,54% (w 2017 r. 27,13%). W ciągu 

dziesięciu miesięcy 2018 roku na terenie Białegostoku stwierdzono 425 przestępstw w kategorii kradzież 

z włamaniem, gdy w analogicznym okresie 2017 roku stwierdzono 471 takich przestępstw, co stanowi 

spadek o 46 zdarzeń tj. o 9,77%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 47,96% (w 2017 r. 

40,70%). W analizowanym okresie 2018 roku stwierdzono 310 przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, natomiast w analogicznym okresie 2017 roku – 220, co stanowi wzrost o 90 zdarzeń i w ujęciu 

procentowym daje wzrost o 40,9%. Wykrywalność ukształtowała się na poziomie 95,16% (w 2017 r. 

96,82%). W analizowanym okresie 2018 roku stwierdzono 333 przestępstwa drogowe natomiast 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 6 – Poz. 546



w analogicznym okresie 2017 roku – 332, co stanowi wzrost o 1 zdarzenie, tj. o 0,3%. Wykrywalność 

ukształtowała się na poziomie 97,30% (w 2017 r. 97,29 %). Analizując powyższe dane statystyczne można 

stwierdzić, iż ogólna liczba ujawnionych na terenie miasta Białegostoku przestępstw wzrosła znacząco, bo 

o 42,2%. Jednak na taką sytuację główny wpływ miał 239,1% wzrost z kategorii przestępstw gospodarczych 

spowodowany realizacją sprawy wieloczynowej. W kategorii przestępstw kryminalnych, które  

są przestępstwami o szczególnej uciążliwości dla mieszkańców Białegostoku odnotowano nieznaczny wzrost 

o 3,52%. Policjanci Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku w okresie dziesięciu miesięcy bieżącego roku 

przeprowadzili na terenie miasta i powiatu białostockiego w obszarze miejskim 31 772 interwencje, 

natomiast w analogicznym okresie 2017 roku było to 30 731 interwencji, co stanowi wzrosto 1 041 

interwencji, co w ujęciu procentowym daje wzrost o 3,38%. Następnie, informacje w zakresie bieżącego 

stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście przedstawił także Pan Krzysztof Kolenda – 

Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku. W okresie od 1 stycznia do 30 listopada 2018 roku strażnicy 

Straży Miejskiejw Białymstoku ujawnili 9 115 wykroczeń, co w porównaniu do wykroczeń ujawnionych 

w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowi spadek o 30,9%. W strukturze wykroczeń, wykroczenia 

przeciwko bezpieczeństwui porządkowi w komunikacji (głównie dotyczące niewłaściwego parkowania 

pojazdów) stanowiły 69% (co przy liczbie 6 290 stanowi spadek o 32%, w porównaniu do analogicznego 

okresu roku ubiegłego), wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (niszczenie zieleni 

i zanieczyszczanie miejsc publicznych) stanowiły 12,4% (1 134 – spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym 

o 25,6%), wykroczenia z ustawy o wychowaniuw trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywanie 

napojów alkoholowych na ulicach, placach i w parkach) stanowiły 8,2% (750 – spadek o 26,9%). Te trzy 

grupy wykroczeń stanowiły 89,6% wszystkich wykroczeń. Następne w kolejności były wykroczenia 

związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawyo utrzymaniu czystości i porządku w gminach (spadek 

o 23,5%) i wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (spadek o 16,3%) i wykroczenia przeciwko 

porządkowi i spokojowi publicznemu (spadek o 46,4%). W stosunku do sprawców wykroczeń strażnicy 

podejmowali czynności przewidziane prawem. Z ogółu sprawców, 4 172 (45,7%) pouczono, 3 688 (40,5%) 

ukarano mandatem karnym, na 574 sprawców wykroczeń (6,3%) sporządzono wnioski o ukaranie, a 681 

spraw (7,5%) zakończono w inny sposób (odstąpiono od skierowania wniosku o ukaranie lub przekazano 

innym organom). Ponadto strażnicy Straży Miejskiej w Białymstoku doprowadzili do Izby Wytrzeźwień lub 

miejsca zamieszkania 2 287 osób nietrzeźwych, które swoim zachowaniem dawały powód do zgorszenia 

w miejscach publicznych, znajdowały się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo też 

zagrażały życiu i zdrowiu innych osób (spadek o 18,1%w porównaniu z analogicznym okresem roku 

ubiegłego). W omawianym okresie, dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 24 037 zgłoszeń (spadek o 3,7%), 

operatorzy monitoringu wizyjnego miasta ujawnili 5 141 zdarzeń, przekazując informację o nich 

bezpośrednio dyżurnym Straży Miejskiej i Policji (spadek o 0,6%), a strażnicy pionu profilaktyki 

i komunikacji społecznej przeprowadzili 928 pogadanek profilaktycznych w przedszkolach, szkołach 

podstawowych i gimnazjach (wzrost o 5,4%).W czasie wykonywania czynności służbowych strażnicy 

ujawnili 12 przestępstw, ujęli i przekazali Policji 35 osób, w tym 9 sprawców przestępstw. Następnie 

informacje w zakresie bieżącego stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony 

przeciwpożarowej w Białymstoku przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży 

Pożarnej w Białymstoku – Pan Dariusz Koc. W analizowanym okresie od stycznia do końca października 

2018 roku miało miejsce 1 465 zdarzeń, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, nastąpił 

wzrost o 2,3% (tj. 33 zdarzeń). Straż Pożarna wyjeżdżała do zdarzeń średnio co 3 godz. 21 min. 

(w analizowanym okresie 2017 roku – co 3 godz. 25 min.). Do 31 października 2018 roku skontrolowano 

430 obiektów, stwierdzono 799 nieprawidłowości. Przeprowadzono 39 odbiorów technicznych budynków, 

podczas których wydano 5 negatywnych stanowisk. Wydano również 51 decyzji administracyjnych 

nakazujących usunięcie w określonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości lub zmieniających termin 

realizacji obowiązków. Wydano także 131 opinii w sprawie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych 

w ramach prowadzonych postępowań dotyczących ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzono także 

5 kontroli w noclegowniach i domach dla bezdomnych. Następnie poruszono temat dotyczący 

zabezpieczania pustostanów przed zagrożeniami okresu zimowego. W tym zakresie głos zabrał Pan Andrzej 

Ostrowski – Dyrektor Zarządu Mienia Komunalnego w Białymstoku. W zasobach Zarządu Mienia 

Komunalnego znajduje się 67 budynków wykwaterowanych. Wszystkie zabezpieczone są przed dostępem 

osób postronnych. Dodatkowo 23 z nich wyposażone są w instalację alarmową. Pracownicy Zarządu Mienia 

Komunalnego dokonują regularnych kontroli pustostanów, sprawdzając czy zabezpieczenia nie zostały 

naruszone oraz czy nie stały się miejscem przebywania osób bezdomnych. Dodatkowo, jak każdego roku 

przed rozpoczęciem sezonu zimowego, przeprowadzono szczegółową kontrolę zabezpieczeń wszystkich 

budynków wykwaterowanych, w celu wyeliminowania ewentualnego zagrożenia. Pracownicy sprawdzili 
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stan zabezpieczeń oraz czy są ślady świadczące o przebywaniuw nich osób bezdomnych. Stwierdzono 

naruszenie zabezpieczeń w trzech budynkach, co zostało niezwłocznie naprawione. W zakresie kontroli 

pustostanów, Zarząd Mienia Komunalnego współpracuje ze Strażą Miejskąi Policją. Pracownicy ZMK 

niezwłocznie reagują na wszystkie nieprawidłowości zgłoszone przez te służby. Jako następny głos zabrał 

Pan Andrzej Karolski – Dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego 

w Białymstoku, który omówił organizację zimowego oczyszczania miasta Białystok. Do dyspozycji przy 

zimowym oczyszczaniu miasta jest 36 pługo-posypywarek do ulic głównych, 4 pojazdy do odśnieżaniai 

posypywania materiałami uszorstniającymi ulic utrzymywanych w IV standardzie utrzymania, 14 zestawówz 

pługiem i posypywarką do odśnieżania ulic osiedlowych, 24 zestawy ciągnikowe z pługiem lub szczotką 

bębnową i posypywarką, sprzęt pomocniczy (zamiatarki, ładowarki, pojazdy skrzyniowe, itp.). Funkcjonuje 

również usługa Elektronicznego Systemu Kontroli Pojazdów. Obecnie zamontowane są czujniki GPS na36 

pługo-posypywarkach do prac na ulicach głównych oraz na 18 ciągnikach do prac na ulicach osiedlowych– 

ulicach w IV standardzie utrzymania. Koszt montażu i uruchomienia stanowisk systemu monitoringu 

pojazdów to 6 642,00 zł. Koszt za miesięczne utrzymanie systemu wynosi 3 918,78 zł (od 1 listopada 

2018 roku do 31 marca 2019 roku). Wykonawcy zgodnie z umową mają obowiązek wywozić śnieg przez 

cały okres zimowy ze strefy płatnego parkowania oraz z przystanków komunikacji miejskiej obsługujących 

minimum 3 linie autobusowe. Z pozostałych przystanków wywożenie śniegu odbywa się na zlecenie miasta. 

Akcja zimowego utrzymania miasta realizowana jest przez kilka podmiotów na podstawie tzw. procedury 

współdziałania (System Zimowego Utrzymania Miasta – SZUM). W dni powszednie w godzinach pracy 

Urzędu akcją zarządza Departament Gospodarki Komunalnej. Poza godzinami pracy Urzędu oraz w dni 

wolne od pracy akcją kieruje Straż Miejska. W sytuacjach ekstremalnych, gdy warunki pogodowe są złe 

i potrzebne jest uruchomienie wszystkich służb, zarządzanie akcją zimowego utrzymania miasta przejmuje 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. Instrukcja SZUM wprowadza trzy poziomy zarządzania 

systemem: W-I – procedurą zarządza Departament Gospodarki Komunalnej we współpracy ze Strażą 

Miejską i Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Departament Gospodarki Komunalnej prowadzi 

nadzór nad firmami realizującymi zadania na terenie miasta i jest odpowiedzialny za ich koordynację 

w godzinach pracy Urzędu w dni robocze od godz. 7.30 do godz. 15.30. Pozostałe jednostki przekazują 

istotne informacje dot. sytuacji w mieście i o ewentualnych zagrożeniach. W-II – procedura, w ramach której 

działaniami firm zarządza Straż Miejska we współpracy z Departamentem Gospodarki Komunalnej 

i Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego. Procedura obowiązuje w dni robocze poza godzinami pracy 

Departamentu Gospodarki Komunalnej oraz w dni wolne od pracy. W-III – systemem zarządza Miejskie 

Centrum Zarządzania Kryzysowego we współpracy z Departamentem Gospodarki Komunalnej, Strażą 

Miejską, Policją i Strażą Pożarną oraz innymi służbami, jeśli zajdzie taka konieczność. Uruchamiana jest 

wówczas procedura dotycząca współdziałania służb. Model III systemu zarządzania akcją zimową 

uruchamiany jest na wniosek Departamentu Gospodarki Komunalnej lub Straży Miejskiej w sytuacjach 

krytycznych, gdy wystąpią szczególnie trudne warunki pogodowe, grożące paraliżem miasta. Następnie 

omówiono stan przygotowań białostockiej Policji oraz prowadzone działania związane z zapewnieniem 

warunków bezpieczeństwa oraz pomocą potrzebującym w okresie zimowym. Od początku listopada do 

końca marca białostocka Policja prowadzi działania w ramach akcji „Nie bądźmy obojętni”, które polegają 

na codziennych patrolach, szczególnie w miejscach, gdzie jest zwiększone prawdopodobieństwo 

przebywania tam osób chcących się schronić przed zimnem. Są to w większości pustostany, szopy oraz 

okolice mostów i wiaduktów. Działaniate prowadzone są we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 

Rodzinie, Strażą Miejską, Caritasem Archidiecezji Białostockiej, Ośrodkiem „Eleos”, Stowarzyszeniem  

„Ku Dobrej Nadziei”, a także z klasami mundurowymi szkół licealnych. Z kolei Straż Miejska jak co roku 

przy współpracy z Policją oraz Grupą Ratowniczą „Medival” realizuje program „Zimowy Ratownik". 

W ramach tej akcji funkcjonariusze Straży Miejskiej wspólnie z Policją i ratownikami Grupy „Medival”, 

dokonują kontroli pustostanów oraz innych miejsc przebywania osób bezdomnych, będących w trudnej 

sytuacji życiowej, narażonych na wychłodzenie organizmu i zagrożonych zamarznięciem. W trakcie 

prowadzonych kontroli napotkanym osobom udzielana jest informacja w zakresie dotyczącym wyżywienia, 

miejsc noclegowych czy wydawania odzieży. W przypadku zagrożenia życia lub zdrowia, gdy stan zdrowia 

napotkanej osoby budzi niepokój, wzywane są służby medyczne, ponadto osoby przewożone są do 

noclegowni, ogrzewalni lub Izby Wytrzeźwień. Od rozpoczęcia akcji w dniu 16 listopada 2018 roku do dnia 

9 grudnia 2018 roku odnotowanych zostało przez Straż Miejską 359 interwencji w stosunku do osób 

bezdomnych i potrzebujących pomocy. Ze względu na stan zdrowia napotkanych osób w 11 przypadkach 

konieczne było wezwanie służb medycznych, 12 osób zostało przewiezionych do ogrzewalni, natomiast 

96 osób, będących pod wpływem alkoholu w trosce o ich życie i zdrowie, przewiezionych zostało do Izby 

Wytrzeźwień. W działania zaangażowany jest również monitoring wizyjny miasta, gdzie w przypadku 
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ujawnienia osoby przebywającej w okolicznościach zagrażającej jej życiu i zdrowiu, inicjowane są 

niezwłocznie działania zmierzające do podjęcia interwencji. W ramach podejmowanych przez Straż Miejską 

w Białymstoku przedsięwzięć związanych z zapewnieniem warunków bezpieczeństwa oraz pomocą 

potrzebującym w okresie zimowym 2018/2019, prowadzona jest kampania informacyjna skierowana 

do mieszkańców naszego miasta „Widzisz – zareaguj. Twój telefon może uratować komuś życie”. Wzorem 

roku ubiegłego, w przypadku pojawienia się ekstremalnych warunków pogodowych spowodowanych 

niskimi temperaturami, Straż Miejska prowadzi akcję uruchamiania pojazdów mieszkańcom miasta. 

Natomiast działania Straży Pożarnej w tym zakresie, w głównej mierze polegają na uczestniczeniu w akcjach 

podejmowanych przez Policję, np. spotkania z mieszkańcami. Dodatkowa Straż Pożarna samodzielnie 

prowadzi akcję „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”, która ma na celu pogłębianie świadomości 

mieszkańców w tym zakresie. Straż Pożarna odblokowuje także ciągi komunikacyjne, w momencie 

zablokowania ulic w mieście z powodu stwierdzenia śliskości miejskich nawierzchni. Następnie głos zabrał 

Pan Adam Kurluta, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 

omawiając bezpieczeństwo osób bezdomnych i potrzebujących pomocy szczególnie w tym czasie. 

Zaznaczył, że wszystko jest gotowe i działa dobrze. Wspomniał o noclegowniach i ogrzewalniach 

znajdujących się na terenie miasta, ilości miejsc i adresach, gdzie osoby potrzebujące mogą pobrać ubrania 

i inne środki potrzebne do funkcjonowania. Na terenie miasta działają liczne ośrodki i placówki, które 

świadczą usługi na rzecz bezdomnych. Jako następny, głos zabrał Pan Marian Maciejewski, Dyrektor Biura 

Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, który omówił zasady współdziałania 

w sytuacjach kryzysowych spowodowanych niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi. Zaznaczył, że 

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego działa całodobowo i na bieżąco monitoruje prognozy pogody 

i wpływające ostrzeżenia, na podstawie których podejmowane są odpowiednie działania. Wspomniał 

również o Procedurze ZIMA współdziałania w sytuacjach kryzysowych na terenie miasta Białystok, 

spowodowanych niebezpiecznymi zjawiskami meteorologicznymi, którą uzgodniono i podpisano w dniu 

23 listopada 2018 roku pomiędzy Biurem Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, 

a firmami odpowiedzialnymi za zimowe oczyszczanie miasta, chcąc jak najlepiej zorganizować 

współdziałanie pomiędzy wszystkimi podmiotami, które to współdziałanie zminimalizowałoby zagrożenia, 

utrudnienia i uciążliwości dla mieszkańców oraz sprawne prowadzenie działań ratowniczych w okresie 

zimowym. Następnie Dyrektor omówił zasady i warunki wprowadzenia Procedury współdziałania 

w zakresie funkcjonowania podstawowego układu drogowego oraz miasta Białegostoku w sytuacji 

wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych grożących paraliżem miasta oraz koordynację działań 

przez Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ukierunkowaną na optymalną koordynację poprzez 

działania priorytetowe w ramach współdziałania i współpracy wszystkich podmiotów. Dyrektor zwrócił się 

z prośbą do Komendantów służb o przygotowanie (aktualizację) wewnętrznych planów i procedur 

dotyczących osiągnięcia gotowości sił i środków dla określonych stanów zagrożeń. Zwrócił się także 

z prośbą do Zastępcy Komendanta Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej o przygotowanie 

wariantów gotowości do podejmowania działań podczas zdarzeń wynikających z rodzaju niebezpiecznych 

zjawisk meteorologicznych. Pan Dyrektor zaznaczył, że bardzo ważnym elementem utrzymania warunków 

bezpieczeństwa są wprowadzane przez Straż Miejską działania wyprzedzające i zapobiegające powstawaniu 

niebezpiecznych warunków na drogach, poprzez uruchamianie firm do posypywania ulic przed 

wystąpieniem gołoledzi na podstawie prognoz wystąpienia takowych zjawisk. 

Podsumowanie działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2018 roku 

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku oraz działania służb, inspekcji i straży w 2018 roku były 

stałym zadaniem Komisji w ramach planowanych kwartalnych posiedzeń, mając na względzie zapewnienie 

i podjęcie skutecznych działań gwarantujących bezpieczeństwo i porządek publiczny w mieście. Realizując 

ustawowe zadania w zakresie opiniowania pracy miejskich służb, inspekcji i straży w roku 2018, Komisja 

podczas przeprowadzonych posiedzeń na bieżąco była informowana o zagrożeniach, zdarzeniach 

i prowadzonych działaniach przez Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską oraz pozostałe instytucje 

i podmioty realizujące zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w Białymstoku. W ramach 

organizowanych posiedzeń Komisja dokonywała systematycznej oceny zagrożeń porządku publicznego 

i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Ponadto w trakcie posiedzeń Komisji omawiano również bieżące 

sprawy i problemy zgłaszane przez członków, przedstawicieli powiatowych służb, inspekcji i straży oraz 

innych instytucjii podmiotów miejskich, które rozpatrywano według właściwości i kompetencji 

uczestniczących przedstawicieli lub przekazywano merytorycznym podmiotom celem podjęcia stosownych 

przedsięwzięć. Przyjęty plan pracy Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2018 roku został w pełni 

zrealizowany, a omawiane tematy i zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przyczyniły się do 
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zintensyfikowania działań służb i podmiotów miejskich na rzecz poprawy bezpieczeństwa mieszkańców 

miasta oraz podejmowania działań mających na celu eliminowanie występujących i potencjalnych zagrożeń. 

Ścisła współpraca służb, straży i inspekcji miejskich oraz innych podmiotów na rzecz zapewnienia porządku 

publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców pozwoliła na osiągnięcie optymalnego stanu bezpieczeństwa 

w Białymstoku. 

Prezydent Miasta 

Tadeusz Truskolaski 
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