
SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA BIALEGOSTOKU

z dnia2l grudnia 2020 r.

z dzialalno5ci Komisji bezpieczef,stwa i porz4dku w 2020 roku

Na podstawie art.38b ust.3wzwi4zku zart.92ust. l pkt2ustawy zdnia 5czerwca 1998r. osamotzEdzie

powiatowym (tj. Dz.tJ.22020r. poz.920) Prezydent Miasta Biatystok sklada Radzie Miasta Biatystok

sprawozdani e z dzialalno5ci Komisji bezpieczerlstwa i porz4dku za 2020 rok. W 2020 roku Komisja kontynuowala

zadania zzakrest bezpieczeristwa obywateli i porz4dku publicznego wynikaj4ce zzapis6w ww. ustawy oraz inne

zadania wynikaj4ce zprzyjEtego harmonogramu pracy. Omawiana tematyka dotyczyla gl6wnie analiry ioceny

zagroaeh i zdarzeh oraz pracy Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Panstwowej Stra\ Pozamej, Strazy

Miejskiej, atakZe innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych sig zadaniami zzakrest bezpieczefstwa

i porz4dku publicznego. W zwi4zku ze stanem epidemii obowipuj4cym na terenie Rzecrypospolitej Polskiej,

w 2020 roku odbyly sig 3 posiedzenia Komisji, w tym 2 w trybie zdalnym. W trakcie spotkaf omawiano:

- informacja o stanie bezpieczeristwa i porz4dku publicznego w Biatymstoku;

- realizacjazadafiprzez Straz Miejsk4 w zakresie bezpieczeristwa i porz4dku publicznego;

- informacja o stanie bezpieczeristwa w zakresie ochrony przeciwpolarowej;

- informacja o przestgpczo5ci na terenie Bialegostoku;

- ocena bieZ4cej sytuacji epidemicznej na terenie miasta w zvvi4zku z epidemi4 koronawirusa;

- funkcjonowanie plac6wek o5wiatowych podczas stanu epidemii COVID-19;

-biea4ca ocena stanu przygotowari szpitali oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej do walki z epidemi4 na terenie

miasta Bialegostoku;

- zaopatrzenie w wodg gospodarstw, uslug i przemyslu w dobie zagruZaj4cej suszy; dzialania podjqte przez miasto

ia r ze cz zap obie gania suszy ;

- problem pojawiaj4cych sig dzik6w na terenie miasta a obecna regulacja prawna w czerwonej strefie ASF;

- przestrzeganie przepis6w z zakrest ochrony przeciwpolarowej w plac6wkach o6wiaty;

- organizacja i funkcjonowanie Centrum Zarz4dzania Ruchem oraz jego wplyw na podnoszenie poziomu

bezpieczeristwa w ruchu drogowym;

- zapewnienie dojazdu (drogi pozarowe) pojazd6wjednostek ochrony przeciwpoZarowej do obiektu budowlanego

o kazdej porze roku w kontekScie zabudowy Sr6dmiejskiej oraz odgradzania sig wsp6lnot mieszkaniowych;

- dzialalno56 organizacji pozarzqdowych ukierunkowana na wzrost poczucia bezpieczefstwa bialostoczan;

- analiza stanu przygotowafl do utrudnieri i zagroZefi okresu zimowego;

- zabezpieczenie obiekt6w - pustostan6w przed zagtoZeniami okresu zimowego;

- podsumowanie dzialalnoSci Komisji 2a2020 rok.

Posiedzenia Komisji bezpieczeristwa i porzqdku

I. Pierwsze posiedzenie Komisji bezpieczefstwa i porz4dku odbylo sig 30 czerwca 2020 r.

W zwi4zku z ogloszonym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pierwsze posiedzenie Komisji

bezpieczefstwa iporz4dku odbylo siq wczerwcu2020r., wtrybie zdalnym. Poprowadzil je Dyrektor Biura

Zarz4dzania Kryzysowego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. Zgodniez harmonogramem, na wstEpie Komisja

zapoznala sig zbieaqc4 analiz4 stanu bezpieczefistwa iporz4dku publicznego, przestQpczoSci oraz ochrony

prieciwpozarowej na terenie miasta. W okresie od stycznia do maja 2020 r. na terenie Bialegostoku ujawniono

og6lem 2287 przestEpstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r. stwierdzono 1825 przestgpstw, co

stanowi wzrost o 462 zdarzenia, tj. o * 25,37Yo, a wskaZnik wykrywalno5ci uksztaltowal sig na poziomie 75,680

(w 2019 r. - 77,02%o). Nastgpnie informacje w tym zakresie przedstawil przedstawiciel Strazy Miejskiej.

W analizowanym okresie stra'Znicy Strazy Miejskiej w Biatymstoku ujawnili 3717 vty?'roczeri. W strukturze

ujawnionych wykroczeh, wykroczenia przeciwko bezpieczeristwu i porz4dkowi w komunikacji (gl6wnie

dolycz4ce niewlaSciwego parkowania pojazd6w), stanowily liczbg 2602 (70oh og6lu wykroczeri), wykroczenia
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przeciwko urz4dzeniom uzytku publicznego (niszczenie zieleni i zanieczyszczanie miejsc dostqpnych dla

publicznoSci) sianowity liczbg 365 (9,8% og6lu wykroczeri), wykroczenia z ustawy o utrzymaniu czysto5ci

iporzqdku w gminach itanowity liczbg 157 (4,2oh og6lu wykroczef). Te trry grupy stanowily 84% wszystkich

wykroczeri. W nastgpnej kolejnoSci przedstawiono informacje o bezpieczerisfwie w zakresie ochrony

pizeciwpoZarowej. W okresie od I stycmia 2020 r. do 3l maja 2020 r. mialo miejsce 550 zdarzen,

w por6wnaniu do analogicznego okresu roku ubieglego, nast4pil spadek o 74,6%o (tj. o 94 zdarzenia). StruZ

PiZarnawyjeadaalado zdarzen Srednio co 6godzin 33minut (w analizowanym okresie2019 r. - co 5 godzin

37 minut). Nastgpnie uczestnicy posiedzenia om6wili kolejny punkt harmonogramu - zaopatrzenie w wodq

gospodarstw, uslug i przemystu w dobie zagruZajqcej suszy, dzialania podjgte przez miasto na rzecz

iapbbiegania rusry. Glos wtym zakresie zabral przedstawiciel Wodoci4g6w Bialostockich, kt6re to obsluguj4

teren miasta Biatystok i gminy Wasilk6w. Na chwilg obecn4 Bialystok nie ma problemu z brakiem wody, ale

polska jest jednym znielicznych kraj6w wEuropie, gdzie tej wody brakuje. Gl6wn4 przlcryny takiego stanu

jest ,,betonowan-ie" otoczenia. To z kolei powoduje, ze ta woda splywa bezpoSrednio do kanalizacji deszczowej,

sk4d trafia do rzeki, a dalej do morza. Niezbgdne sq tu dzialania, kt6re pozwol4 na zatrzymanie tej wody po

opadach deszczu, np. budowa zbiornik6w retencyjnych, kt6re nawodni4 grunt. Nastgpnie om6wiono nastqpny

punkt harmonogramu posiedzenia dotycz4cy oceny bie24cej sytuacji epidemicznej na terenie miasta w zwi4zku

I epidemiE koronawirusa. Jako pierwszy w tym zakresie, glos zabral Paristwowy Powiatowy Inspeklor Sanitamy

* niuly1nrioku, kt6ry przedstawil dane statystyczne. Inspektor wspomnial r6wniez o prognozach, kt6re szacuje

sig na podstawie wsp6lczynnika R (wsp6lczynnik reprodukcji wirusa - Srednia liczba os6b, kt6rym jedna

zaruZona osoba przekaze wirusa). WartoS6 R wyZsza od l oznacza, ze epidemia sig rozwija, natomiast gdy

warto56 R spada poniZej l, jest to znak, ze epidemia zaczyna hamowa6. Obecnie (czerwiec 2020r.)

wsp6lczynnik R wynosi 0,71. Nastgpnie Dyrektor Binra Zarzqdzania Kryzysowego, zaznacryl, 2e Miasto

Biitystok przez caly czas trwania stanu epidemii wspieralo liczne jednostki na terenie miasta, poprzez

przekazywanie Srodk6w ochrony indywidualnej oraz ptyn6w dezynfekcyjnych. Nastgpnie czlonkowie

posiedzenia przeszli do om6wienia nastgpnego punktu harmonogramu - ocena dzialalno5ci plac6wek

o5wiatowych w okresie epidemii. Jako pierwsza" w tym zakresie glos zabrala Kierownik Referatu Organizaili
Szk6l i Plac6wek Oswiatowych Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku. Jak zaznacryla, na

pocz4tku marca zgodnie z przepisami krajowymi, czztsowo ograniczone zostalo funkcjonowanie jednostek

systemu o$wiaty. Od dnia 16marca uczniowie rozpoczgli naukE wsystemie zdalnym. Wdniu 7 maja Miasto

tiiutyrtot podpisalo umowg z Centrum Projekt6w Polska Cyfrowa o powierzenie grantu na kwotg 99 971,82 zL.

Pozyskane Sroati zostaly przeznaczone na zakup 3l laptop6w do nauki zdalnej, kt6re udostqpniono uczniom

biallstockich plac6wek oSwiatowych pod koniec kwietnia. W dniu 25 maja 2020 r., miejskie przedszkola

wznowity pracA w nowym rezimie sanitamym. Liczebno56 grup wynosila 12 dzieci. Miasto Biatystok

opru.o*ulo- procedurg bezpieczeflstwa obowi4zuj4c4 w okresie pandemii koronawirusa na terenie

samorz4dowyih przedszkoli. Przed epidemi4 w przedszkolach dostgpnych bylo ok. 10,3 tys. miejsc. Zgodnie

znowym..iirne, sanitamym wtych jednostkach bylo dostgpnych ok.4,1 tys. Dlatego teZZesptl powolany

przy Prezydencie Miasta Bialegostoku prrygotowat kryteria pierwszefistwa przyjqt dzieci. W dniach 8-29

"rir*"uZOZOr. 
odbyl sig egzaminmaturalny, natomiast w dniach l6-18 czerwca2020 r. egzamin 6smoklasisty.

Wszystkie testy zostaly przeprowadzone zzachowaniem szczegolnej ostrozno5ci oraz zgodnie zwficznymi
Gl6wnego Inspektora Sanitamego. NastEpnie poruszono kolejny punkt posiedzenia dotycz4cy problemu

pojawiaj4cyctr iig OzitOw na terenie miasta, przy obecnej regulacji prawnej w czerwonej strefie ASF. Na wstQpie

byret<tor- i)itxa Zarz4dzania Kryzysowego przedstawil kr6tk4 charakterystykg zgloszen o pojawiaj4cych sig

diitach wBialymstoku, przekazywanych do Miejskiego Centrum Zarz4dzania Kryzysowego' W2018r. -
12 zgloszen, w 2019 r. - 2l zgloszefi, w 2020 r. - 75 zgloszeh (dane tylko za pierwsze p6l roku). WSr6d miejsc,

gdzie najczgsciej pojawiaj4 sig dziki, wymieni6 mozna: Bacieczki, Antoniuk, ul. Produkcyjna" Park

Zwierzyniecki, ul. Ciolkowskiego. Gl6wnym powodem ich przemieszczania siE z lasu na tereny zabudowane

jest latwy dostgp do po2ywienia. Wyrzucane przez ludzi Smieci i niezabezpieczone Smietniki na terenach osiedli

stanowi4 latwy sposob na zdobywanie poZywienia przez dziki. Jak zaznaczyl Komendant Stra:Zy Miejskiej

w Bialymstoku, w okresie od 1 stycznia do 26 czerwca 2020 r. Dyzurny StraZy Miejskiej przyi1l 110 zgloszeri

dotyczEcych przebywania dzik6w na terenie miasta. Jako kolejna, glos zabrala Dyrektor Departamentu Ochrony

Srodowiska Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. Dzialaniem, kt6rego celem jest zapobieZenie zagroZeniom jest

redukcja populaiji mvierzEt na wigkszym obszarze. Decyzja o redukcji populacji \eff w kompetencjach sejmiku

wojew-6d1wa, zgodnie zart.33a Ustawy oochronie zwierz4t, kt6ry m6wi, i2 w przypadku gdy rwierzEta

stanowi4 nadzwyczajne zagroZenie dlaffcia, zdrowia lub gospodarki czlowieka, wtym gospodarki lowieckiej,

dopuszcia sig podjgcie dnalah maj4cych na celu ograniczenie populacji tych zwierz4t. Jak zaznaczyla Pani

Dyrektor, podjgcij decyzji o redukcji stanowi zatem vylqczn4 kompetencjq sejmiku wojew6dfiwa. Urz4d
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Miejski w Bialymstoku podj4l jul dzialania, zmierzaj4ce do ronvi4zania problemu zagruZaj4cego

bezpieczeristw'u mieszkaric6w.

II. Drugie posiedzenie Komisji bezpieczefstwa i porz4dku odbylo siq 25 wrzeSnia 2020 r.

W pierwszej kolejnoSci Komisja zapoznala siE zbieZ4cym stanem bezpieczeristwa i porz4dku publicznego,

prr.ttgp.rosci oraz ochrony przeciwpoZarowej wBiatymstoku. Wci4gu pierwszych Tmiesigcy 2020r. na

ierenle' Bialegostoku ujawniono og6lem 3419 przestgpstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r.

stwierdzono 2S04przestEpstwa, co stanowi wzrost o615 zdarzeri, tj. o + 21,93yo, awskaZnik wykrywalno5ci

uksztattowal sig na poziomie 76,47oh (w 2019r. - 70,550 ). Analizuj4c powyzsze dane statystyczne moZna

stwierdzi6, iz og6lna liczba ujawnionych na terenie miasta Bialegostoku przestEpstw wzrosla, wzrosla teZ ich

wykrywalno56. Wzakresie ochrony przeciwpolarowej, na terenie miasta wokresie od l stycznia do 3l lipca

mialo miejsceS6lzdarzefi, wpor6wnaniu do analogicznego okresu roku ubieglego, nast4pil spadek o7,0o/o(tj.

o 65 zdaizenia). Straz Poaarna wyjeadZala Srednio co 5 godzin 56 minut. W analizowanym okresie,

funkcjonariusze Strazy Miejskiej wBialymstoku ujawnili 5Tll wykroczen oraz odnotowali 14005zgloszen.

Nastgpnie uczestnicy posiedzenia przeszli do om6wienia kolejnego punktu harmonogramu posiedzenia -
funkijonowanie placowek oswiatowych podczas stanu epidemii COVID-19. Glos w tym zakresie jako pierwszy

zabri paristwowy powiatowy Inspektor Sanitamy w Bialymstoku. W dniach l-24 wrzeinia 2020 r. przypadki

zakuzenia wirusem SARS-CoV-2 wystqpity w 9 plac6wkach edukacyjnych na terenie miasta Bialegostoku.

Wydano ll pozytywnych opinii dotycz4cych zawieszeniazajg(w 9 plac6wkach na czas okre5lony, tj.naczas
kwarantanny ,.rniO* i pracownik6w. Nastgpnie glos w tym zakresie zabrala Kierownik Referatu Organizacii

Szk6l i plac6wek Oswiatowych Departamentu Edukacji Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. Dnia 14 sierpnia

2020r. zostal powolany Zeip6l ds. opracowania wewngtrznych procedur bezpieczefstwa uczni6w na terenie

szk6l prowadzonych przez Miasto Bialystok, kt6ry opracowal ,,Rekomendacje Prezydenta Miasta Bialegostoku

do procedur bezpiecierist'wa obowi4zuj4cych w szkolach i plac6wkach o5wiatowych Miasta Bialegostoku od

I wizeSnia". W oparciu o powyzsze rekomendacj e, atakle wfyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra

Zdrowia i Gl6wnego Inspektoratu Sanitamego, z uwzglgdnieniem specyfiki palc6wki, dyrektorzy przedszkoli

i szk6l opracowali szczeg6lowy wewnQtrzny regulamin/procedury funkcjonowania plac6wki w czasie epidemii.

Nastgpnym punktem poiiedzenia byla organizacja i funkcjonowanie Centrum Zarzqdzania Ruchem oraz jego

wply; na iodnosrenie poziomu bezpieczeristwa wruchu drogowym. Wtym zakresie glos zabtala, Pani

Oyrlttor Zarzqdu Dr6g Miejskich. System zarzqdzania ruchem to: 139 sbryZowan zsygnalizacjami,

kiikadziesi4t kilometr6w kanalizacji teletechnicznej i Swiatlowod6w, 150 kamer ,,fisheye", 10 znak6w zmiennej

tre5ci wygwietlaj4cych czas dojazdu, 4 znaki zmiennej tre6ci umozliwiaj4ce wySwietlenie komunikat6w,

3304 detikto.y na skrzyzowaniach. Centrum Zarz4dzania Ruchem wsp6lpracuje r6wnie2 ze sluzbami

odpowiedzialnymi zabezpieczeristwo w mieScie, np. z Komend4 Miejsk4 Policji (Wydzial Ruchu Drogowego),

Stiaiq Miejsk4 czy Miejskim Centrum ZarzEdzania Kryzysowego. System sterowania ruchem jest ci4gle

ulepsiany. 
-Staie 

weryhkowana jest poprawnoSi funkcjonowania poszczeg6lnych obszar6w, wprowadzane s4

ewentuaine zmiany parametr6w poprawiaj4ce dzialanie algorytmu. Nastgpnie uczestnicy posiedzenia przeszli do

m6wienia kolejnego punktu harmonogramu - przestrzeganie przepis6w zzakresu ochrony przeciwpozarowej

wplac6wkacn oSwiaty. Wokesie 1 stycznia - 3l sierpnia2020 r. wydano l46opinii wsprawie technicznych

zaiezpieczert przeciwpoZarowych, zczego prawie polowa znich dotycryla niepublicznych plac6wek

o6wiatowych. ponadto w okresie ferii i wakacji zgloszono do KM PSP 14 plac6wek, kt6re chciaty uzyskad

opinig poiwierdzaj4c4 spelnienie wymagari ochrony przeciwpoZarowej podczas wypoczynku dzieci i mlodziezy.

Skontrolowano ZS-oUi&t6w, wydano 14opinii. Kolejnym tematem posiedzenia bylo zapewnienie dojazdu

(drogi poZarowe) pojazd6wjednostek ochrony przeciwpoZarowej do obiektu budowlanego o kazdej porze roku

w kontek5cie zabudowy Sr6dmiejskiej oraz odgradzania sig wsp6lnot mieszkaniowych. Jako pierwszy w tym

zakresie glos zabral priedstawiciel KM PSP. W okresie I stycznia - 31 sierpnia 2020r. wplynglo 20 wniosk6w

o *rr.rgii. postgpowania administracyjnego, czE!;(, znich dotyczyla migdry innymi zapewnienia dojazd6w

pozarowych do bridynk6w. W przypadku stwierdzenia niespelnienia przepis6w przeciwpolarowych wydawana
jest aecyzla administracyj na nakan:j1ca usunigcie nieprawidlowo5ci. W tym samym zakresie glos zabral

i6wniez-Dyrektor Zarz4du Vienia Komunalnego, kt6re zarzqdza 71 budynkami mieszkalnymi stanowi4cymi

wlasno56 gminy. W budynkach tych nie ma aadnych utrudnieri uniemozliwiaj4cych dojazd sluzbom ratunkowy.
pewne probl"*y pojawiaj4 sig w przypadku budynk6w, w kt6rych gmina jest wsp6lwlaScicielem. Podmioty te

stosuj4 i6Zr.go rodiaju ograniczenia mviqzane z dostgpem do tego terenu (dotyczy to gl6wnie centrum miasta)'

W taliej sytuacji Zarz4d Mienia Komunalnego moze jedynie sugerowai, aby takich utrudnieri

* prr..i"r, 
"runiu 

sig samochod6w ratunkowych nie umieszcza6. W zakresie nastgpnego punktu

harmonogramu, glos ,ibrulu Dyrektor Centrum AktywnoSci Spolecznej, kt6ra om6wila dzialalnoSd organizacji

porurr4{o*ych ukierunkowan4 na wzrost poczucia bezpieczerlstwa bialostoczan. W mieicie zarejestrowanych
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jest 1327 organizacji pozarz4dowych, w tym 370 fundacji i 957 stowarzysze'h. SpoSr6d nich tylko 23 organizacje

pozarz4dowe posiadaj4 cele statutowe dotycz4ce bezpieczehstwa. WSr6d tych cel6w wymienii mozna migdzy

innymi: realizacjg projekt6w skierowanych na poprawE bezpieczeristwa lokalnego, dzialania edukacyjne

o mo2liwych zagroaeniach i sposobach ich zapobiegania, gromadzenie i dystrybucja zapas6w zaopatrzenia,

przedmedyczna i medyczna pomoc poszkodowanym, organizacja tymczasowych miejsc zakwaterowania,

ewakuacja ludzi i mienia ze strefy zagrolenia, ratowanie zwierz4t i ich ewakuacja ze streff zagroZenia, pomoc

psychologiczna, pomoc indywidualna izbiorowa osobom poszkodowanym, zbi6rka dar6w i (rodk6w

finansowych.

nI. Trzecie posiedzenie Komisji bezpieczef stwa i porz4dku odbylo sig 09 grudnia 2020 r.

W pierwszej kolejnoSci Komisja zapoznala sig zbiel4cym stanem bezpieczeristwa i porz4dku publicznego,

przestgpczoSci oraz ochrony przeciwpoZarowej wBialymstoku. Wci4gu ll miesigcy 2020r. na terenie

Bialegostoku ujawniono og6lem 5204 przestEpstwa, podczas gdy w analogicznym okresie 2019 r.

5320 przestgpstw, co stanowi spadek o 116 zdarzenia, tj. -2,780 , awskaZnik wykrywalnoSci uksztaltowal sig

na poziomie 74,3gyo (w 2019 r. - 72,83Yo). Analizuj4c powylsze dane statystyczne mozna stwierdzii, iz og6lna

liczba ujawnionych na terenie miasta Bialegostoku przestQpstw spadla i wzrosla ich wykrywalnoS6. W zakresie

ochrony przeciwpoaarowej, na terenie miasta w okresie od I stycznia do 30 listopada 2020 r., mialo miejsce

l3l2zdarzeft w por6wnaniu do analogicznego okresu roku ubieglego, nast4pil spadek o7,UYo (tj. o 99 zdatzeh).

StraZ PoZarna wyjeadaala Srednio co 6 godzin 7 minut. W analizowanym okresie, funkcjonariusze Strazy

Miejskiej w Bialymstoku ujawnili 8317 wykroczeri. Nastgpnie glos zabral Paristwowy Powiatowy Inspektor

Sanitamy w Bialymstoku, kt6ry om6wil bieZEc4 sytuacjg epidemiologiczn4 na terenie miasta. Dane (stan na

8.12.2020r.): liczba os6b zpotwierdzonym zakaZeniem SARS-CoV-2 od pocz4tku trwania epidemii - 10008,

liczba ozdrowieric6w - 5888, liczba zgon6w - 140, liczba aktywnych przypadk6w - 3980, liczba os6b

przebywajqcych w izolacji domowej - 3842,liczba os6b w izolacji domowej od pocz4tku trwania epidemii -
9537,ltczbaos6b objgtych kwarantann4- 4316,liczbaos6b objgtych kwarantann4 od pocz4tku trwania epidemii

- 32280. NastEpnie uczestnicy posiedzenia przeszli do om6wienia kolejnego punktu harmonogramu - bieZ4ca

ocena stanu przygotowaf szpitali oraz Podstawowej Opieki Zdrowotnej do walki z epidemi4 na terenie miasta

Bialegostoku. W Um zakresie glos zabrali dyrektorzy bialostockich szpitali, kt6rzy przedstawili sytuacjq obecnie

panuj4cq w plac6wkach pod wzglgdem przeciwdzialania wirusowi SARS-CoV-2. Ogolna sytuacja w szpitalach

jest pod kontrol4, liczba l62ekjest wystarczaj4ca i jest sukcesywnie zwigkszana. Nastgpnie glos zabrala Pani

Wiceprezes Podlaskiego Zwi4zku Lekarry Pracodawc6w Porozumienia Zielonog6rskiego. Jak zaznaczyla

epidemia zaskocryla na pocz4tku lekarzy rodzinnych, ktorzy nie byli przygotowani cho6by pod wzglgdem

zaopatrzenia w Srodki ochrony indywidualnej. W chwili obecnej nie ma juZ ztym Zadnego problemu. Wzr6sl

tak2e poziom informatyzacji w bialostockich przychodniach opieki podstawowej, kt6ry pozwala na sprawne

funkcjonowanie i kontakt z pacjentami. Nie ma r6wnie2 problem6w zwi4zanych z kierowaniem pacjent6w na

wymary. Problem stanowi4 pacjenci tzw. .,ozdrowiefcy", ktorzy przebyli juz chorobg. Wystqpuj4 u nich liczne

powiklania, wymagaj4ce specjalistycznych bada6. Na terenie miasta nie ma 2adnej poradni dedykowanej

pacjentom ,,postcovidowym". Nastgpnie uczestnicy spotkania przeszli do om6wienia kolejnego punktu

harmonogramu- analiza stanu przygotowafi do utrudnieri izagroZeh okresu zimowego. Jako pierwszy wtym
zakresie glos zabral Naczelnik Wydzialu Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Biatymstoku. Policjanci

zKomendy Miejskiej Policji wBialymstoku realizowali dzialania,,Nie b4dZmy obojqtni", kt6re trwaly od

stycznia do korica marca 2020 r. Dzialania zostaly wznowione I listopada 2020 roku wraz z nadej5ciem pory

jeiienno-zimowej. W ramach programu ,.Nie b4dZmy obojgtni" policjanci wsp6lpracuj4 z: Urzgdem Miejskim

w Bialymstoku, Miejskim Osrodkiem Pomocy Rodzinie w Bialymstoku, Straz4 Miejsk4 w Biatymstoku, Caritas

Archidiecezji Bialostockiej, Prawoslawnym Osrodkiem Milosierdzia Diecezji Bialostocko-Gdariskiej ,,Eleos"

w Bialymstoku, Stowarzyszeniem ,,Ku Dobrej Nadziei" w Bialymstoku, Fundacj4 ,,Spe Salvi". Jak zapewnil

Komendant Miejski Paristwowej Strazy Pozarnej, bialostocka straZpolarna jest w pelni przygotowana do zimy.

W przypadkach zator6w drogowych, spowodowanych intensywnymi opadami Sniegu, struZacy s4 w stanie

zadysponowa6 holownik. W zwipku z nadejSciem okresu zimowego Stra:Z Miejska w Bialymstoku podejmuje

sr"i"g dzialafi ukierunkowanych na zminimalizowanie bezpoSredniego zagrolenia Lrycia i zdrowia ludzkiego.

Sluzbi Dyaurna Struzy Miejskiej w okresie zimowym monitoruje mapy pogodowe pod k4tem zblilaj4cych sig

zjawisk atmosferycznych, wsp6lpracuje zDyhumym Synoptykiem IMGW w Bialymstoku. W prrypadku

uzyskania informacji o mozliwo5ci wyst4pienia niepoz4danych zjawisk atmosferycznych, kt6re mog4

powodowa6 utrudnienia komunikacyjne, w ramach koordynowania dzialah firm od5niezaj4cych uruchamiana
jest akcja interwencyjna. Operatorry Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta na bieZqco monitoruj4 ulice

miasta, bior4c pod uwagg mo2liwo56 wyst4pienia utrudnieri w komunikacji, kontroluj4 stan odSniezania

i Slisko5ci chodnik6w, przystank6w komunikacji miejskiej oraz jezdni dr6g na terenie miasta. Po raz kolejny
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StraZ Miejska realizuje akcjg ,,Zimowy Ratownik", wramach kt6rej prowadzona jest wsp6lpraca zPolicj4

w zakresie monitorowania miejsc przebywania os6b bezdomnych. Jako nastgpny glos zabral Dyrektor

Departamentu Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku. Jak co roku na terenie miasta dziala

szereg instytucji Swiadcz4cych pomoc narzecz os6b bezdomnych. 34 to migdzy innymi: Zespol Pracownik6w

Socjalnych Nr 11 Miejskiego Osrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku, Osrodek Interwencji Kryzysowej

* Biuly1nrtoku, Prawoslawny O(rodek Milosierdzia Dieceli Bialostocko-Gdariskiej ,,Eleos" w Bialymstoku,

Fundacja ,,Spe Salvi", Noclegownia MgZcryzn 6w. Brata Alberta, Noclegownia Kobiet Sw' Matki Teresy

z Kalkuty, Stowarzyszenie ,,Ku Dobrej Nadziei". Z racji panuj4cej epidemii, osoby kt6re chc4 skorzysta6 z uslug

takich o5rodk6w musz4 zostaf poddane badaniom na obecnoS6 SARS-CoV-2. Nastgpnie om6wiono zagadnienie

do$cz4ce zabezpieczenia obiekt6w - pustostan6w przed zagroZeniami okresu zimowego' W tym zakresie glos

zabral przedstawiciel Zarzqdu Mienia Komunalnego, wkt6rego zasobie zna$t:i4 sig obecnie T4budynki

wykwaterowane, 30znich jest wpisanych do ewidencji bqdL rejestru zabytk6w. Wszystkie budynki s4

zibezpieczone przed dostgpem os6b postronnych, w tym: 45 zabezpieczonych jest ptytami OSB, z kt6rych

dodatkowo 28 wypos:uZonyih jest w instalacjg alarmow4. Pracownicy Zarzqdu Mienia Komunalnego dokonuj4

regularnych koniroli pustostan6w, sprawdzaj4c czy zabezpieczenia niezostaly naruszone iczy niestaly sig

miejscem przebywania os6b bezdomnych. W zakresie kontroli pustostan6w Zatz4d Mienia Komunalnego

*rpOlp.u"r.le ,i St oZq Miejsk4 i Policj4. Pracownicy niezwlocznie reaguj4 na wszystkie nieprawidlowoSci

zglaszane pr zez te slu2bY.

Podsumowanie dzialalnoSci Komisji bezpieczefistwa i porzqdku w 2020 r.

Analiza iocena stanu bezpieczefstwa iporz4dku orazdzialania sluzb, inspekcji isttilry w2020 r.byty stalym

zadaniem Komisji w ramach organizowanych posiedzefi, maj4c na wzglgdzie zapewnienie i podjqcie

skutecznych dzialan gwarantuj4cych bezpieczeflstwo i porz4dek publiczny w mieScie. Realizuj4c ustawowe

zadania w zakresie opiniowania pracy sluzb miejskich, inspekcji i stru\ w roku 2020, Komisja podczas

przeprowadzonych posie dzefi na biea4co byla informowana o zagroleniach, zdatzeniach i prowadzonych

dziianiach przez Poliqg, Pafistwow4 Straz PoZarn4, Stra2 Miejsk4 oraz pozostale instytucje i podmioty

realizuj4ce zadanianarzeczzapewnienia bezpieczeristwa i porz4dku w Bialymstoku. W ramach organizowanych

posiedieri Komisja dokonywala systematycznej oceny zagroZeh porz4dku publicznego i bezpieczeristwa

mieszkaric6w miasta. Ponadto w trakcie posiedzeri Komisji omawiano r6wnie2 bieZqce sprawy i problemy (w

szczeg6lnoSci w zakresie panuj4cej epidemii), zglaszane przez czlonk6w, przedstawicieli powiatowych sluzb,

inspekcji istraZry oraz innych instytucji ipodmiot6w miejskich, kt6re rozpatrywano wedlug wla6ciwoici

i kompetencj i tczestnicz4cych przedstawicieli lub przekazywano merytorycznym podmiotom celem podjqcia

stosownych przedsigwzig6. Omawiane tematy izagadnienia dotycz4ce zapewnienia bezpieczeristwaprzyczynily

siE do zintensyfikowania dzialah sluzb i podmiot6w miejskich narzecz poprawy bezpieczefstwa mieszkaric6w

miasta oraz podejmowania dzialan maj4cych na celu eliminowanie wystqpuj4cych i potencjalnych zagroZen.

Scisla wsp6lpraci slsZb, struiry i inspekcji miejskich oraz innych podmiot6w na rzecz zapewnienia porzQdku

publicznego ibezpiecze,itstwa mieszkaric6w pozwolila na osi4gnigcie optymalnego stanu bezpieczefistwa

w Bialymstoku.
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