
 

 

SPRAWOZDANIE 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU 

z dnia 30 grudnia 2015 r. 

w sprawie działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2015 rok 

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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) Prezydent Miasta Białystok składa Radzie Miasta 

Białegostoku sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2015 rok. 

W 2015 roku Komisja kontynuowała zadania z zakresu bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego 

wynikające z zapisów ww. ustawy oraz inne zadania wynikające z przyjętego planu 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: 

- stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście Białymstoku w roku 2014, 

- realizację zadań przez Straż Miejską na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w roku 2014 r., 

- stan bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej Białegostoku w roku 2014, 

- stan przestępczości na terenie Białegostoku w roku 2014, 

- realizację zadań związanych z okresem zimowym 2014/15 w mieście Białystok, 

- przedsięwzięcia  realizowane na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży (ferie 

zimowe), 

- realizację „Programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku 

publicznego Miasta Białegostoku” w roku 2014 r., 

- realizację zadań w roku 2014 wynikających z przyjętej uchwały nr LII/614/13 Rady Miasta Białystok  

z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji 

Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 „Białystok dla Tolerancji”, 

- ocenę stanu bezpieczeństwa oraz zaistniałych zdarzeń i zagrożeń podczas meczu piłki nożnej Jagiellonia 

Białystok-Lechia Gdańsk, 

- bieżący stan bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej w Białymstoku, 

- podejmowane przedsięwzięcia oraz zasady współpracy na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku 

dzieci  i młodzieży w sezonie letnim, 

- wdrożenie i funkcjonowanie Systemu Zarządzania Ruchem, 

- działania profilaktyczne i inwestycyjne zwiększające bezpieczeństwo pieszych oraz rowerzystów, 

- analizę stanu bezpieczeństwa sanitarnego i stanu  epidemiologicznego w  Białymstoku za rok 2014, 
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- handel narkotykami i dopalaczami jako zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz prowadzone działania 

represyjno-profilaktyczne, 

- stan bazy lokalowej i techniczne zabezpieczenie działań Komendy Miejskiej Policji, 

- poziom bezpieczeństwa pasażerów w komunikacji miejskiej oraz zasady współpracy i współdziałania Straży 

Miejskiej i Policji z kontrolerami biletów, 

- wybrane modelowe praktyki organizacji pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego 

Białegostoku, 

- organizację funkcjonowania Miejskiego Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz jego wpływ na podnoszenie 

poziomu bezpieczeństwa w mieście w tym plany rozbudowy systemu, 

- stan przygotowań służb miejskich i podmiotów realizujących przedsięwzięcia związane z okresem zimowym 

2015/2016, 

- projekt budżetu Miasta Białegostoku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 2016 rok, 

- działania Zarządu Mienia Komunalnego na rzecz poprawy bezpieczeństwa pożarowego oraz stanu 

technicznego instalacji wentylacyjnych i kominowych w lokalach gminnych i socjalnych stanowiących 

własność gminy, 

- bezpieczeństwo imprez masowych i zgromadzeń. 

Posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku 

I.  Pierwsze posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku, odbyło się 19 marca 2015 r. 

Zastępca Prezydenta Białegostoku - Pan Robert Romuald Jóźwiak poinformował o wydanym nowym 

zarządzeniu Prezydenta Miasta Białegostoku z dnia 10 marca br. w sprawie określenia składu osobowego 

Komisji bezpieczeństwa i porządku. Następnie Pan Andrzej Łapiński – Komendant Miejski Policji  

w Białymstoku przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście 

Białymstoku. W 2014 roku na terenie  Białegostoku ujawniono ogółem 4759 przestępstw, podczas gdy w 2013 

roku stwierdzono 6916 przestępstw co stanowi spadek o 2157 zdarzeń, wskaźnik wykrywalności ukształtował 

się na poziomie 53,8%. Z ogółu ujawnionych przestępstw stwierdzono  3738 o charakterze kryminalnym  

(w 2013 roku stwierdzono 4910) co stanowi spadek o 1172 zdarzenia, wykrywalność ukształtowała się na 

poziomie 46,9%. W kategorii przestępstw o charakterze gospodarczym stwierdzono 430 przestępstw (w 2013 

roku - 694) tj. spadek o 264 zdarzeń, wykrywalność ukształtowała się na poziomie 54,4%. W analizowanym 

okresie stwierdzono 417 przestępstw drogowych (w 2013 roku - 936), co stanowi spadek o 519 zdarzeń, 

wykrywalność wyniosła 97,8 %. Stwierdzono 149  przestępstw w kategorii przestępstwa rozbójnicze  

co oznacza spadek o 52 przestępstwa  w porównaniu do roku 2013, kiedy stwierdzono 201 przestępstw, 

wykrywalność ukształtowała się na poziomie 63,7%. W roku 2014 stwierdzono 566 przestępstw w kategorii 

kradzież z włamaniem co oznacza  spadek o 129 zdarzeń w porównaniu do roku 2013. Zatrzymano 2081 

sprawców przestępstw, mniej o 569 sprawców niż w roku 2013. W 2014 roku w porównaniu do analogicznego 

okresu roku ubiegłego na terenie miasta Białegostoku zaistniało: 

˗ wypadków - 138, 

˗ zabici - 8, 

˗ ranni - 159, 

˗ kolizji drogowych (zgłoszonych Policji) - 3998. 

Za okres 2014 r. wskaźnik liczby osób zabitych na 100 wypadków wyniósł –5,8, osób rannych –115,2.  

Za okres 2013 r. wskaźnik liczby osób zabitych na 100 wypadków wynosił –5,9, osób rannych –126. W 2014 

roku funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku realizowali 

szereg działań ukierunkowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego takie jak min.: 

Niechronieni uczestnicy ruchu Drogowego”, „Alkohol i narkotyki”, „Prędkość”, „Bus-Truck”, „Pasy i foteliki”, 

„Bezpieczny Weekend”, jak również działania autorskie „Komórka”, „Koperta”, „L-ka”, „Odblaski”, 

„Dyskoteka” czy „Błysk”. Policjanci angażowali się również w  różnego rodzaju akcje promujące działania 

mające na celu bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W kolejnym punkcie posiedzenia komisji Komendant 

Straży Miejskiej Pan Krzysztof Kolenda przedstawił zakres zadań realizowanych przez Straż Miejską. 

Strażnicy w 2014 r. podjęli 19597 interwencji, w wyniku których: 
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- 6604 osoby pouczono lub ostrzeżono, 

- 8436 osób ukarano grzywną nakładaną w drodze mandatu karnego na kwotę 799640 zł, 

- sporządzono 1790 wniosków o ukaranie, 

- 145 spraw przekazano innym organom lub instytucjom, 

- 2526 osób doprowadzono do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania, 

- 96 osób ujęto i przekazano Policji, w tym 16 sprawców przestępstw. 

W 2014 r. dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 23531 zgłoszeń z prośbą o podjęcie interwencji,  

a operatorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta odnotowali 4875 zdarzeń, z tego 2985 przekazali  

do realizacji dyżurnemu Straży Miejskiej i 1890 dyżurnemu Komendy Miejskiej Policji.  Istotnym działaniem 

Straży Miejskiej w 2014 r. wpływającym na poprawę porządku publicznego było zapewnienie całodobowego 

monitoringu wizyjnego miasta. Na początku 2014 r. Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta dysponowało 124 

kamerami obsługiwanymi przez 10 operatorów. Według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. na terenie miasta 

zainstalowanych było 155 kamer, które obsługiwało 12 operatorów. Kamery rozmieszczone zostały w punktach 

miasta najbardziej zagrożonych pod względem naruszenia porządku prawnego. Najliczniejsze  

z zaobserwowanych negatywnych zdarzeń wymagających interwencji to między innymi: 

- wykroczenia w ruchu drogowym - 1150, 

- spożywanie alkoholu w miejscach objętych zakazem - 1047, 

- naganne zachowanie osób nietrzeźwych - 699, 

- nieobyczajne zachowanie - 343, 

- zakłócanie porządku publicznego - 311. 

Ponadto operatorzy monitoringu wizyjnego monitorowali 788 zdarzeń oraz nagrali 1729 płyt CD/DVD  

z zarejestrowanym obrazem zdarzeń. Ochrona osób bezdomnych była w 2014 r. szczególnym 

przedsięwzięciem realizowanym przez patrole Straży Miejskiej. Straż Miejska w Białymstoku w 2014 r. tak jak 

i w latach poprzednich brała aktywny udział w akcji „Zimowy Ratownik”. W czasie trwania akcji strażnicy  

w stosunku do osób bezdomnych narażonych na zamarznięcie interweniowali 2215 razy. W wyniku tych 

interwencji 961 osób przewieziono do izby wytrzeźwień, 113 – do ogrzewalni i 44 – do szpitala lub pogotowia 

ratunkowego. Strażnicy w 2014 r. w ramach akcji „Zimowy Ratownik” 6169 razy kontrolowali miejsca 

przebywania osób bezdomnych. Były to przeważnie niezamieszkałe budynki mieszkalne, altany ogrodowe, 

budynki gospodarcze, piwnice, węzły ciepłownicze itp. W trakcie tych kontroli strażnicy przeprowadzili 1199 

rozmów profilaktycznych z bezdomnymi informując ich o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc  

i specjalistyczną opiekę. Straż Miejska współpracuje w tym zakresie z takimi podmiotami jak PCK, Caritas  

i Eleos. Kolejnym działaniem służącym poprawie porządku i spokoju publicznego było eliminowanie 

przypadków spożywania napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem, takich jak ulice, parki i place. 

Strażnicy w 2014 r. za spożywanie napojów alkoholowych w miejscach objętych zakazem ukarali mandatami 

karnymi 1174 osoby, pouczyli lub ostrzegli 338 osób i sporządzili 73 wniosków o ukaranie. Łącznie w tym 

zakresie podjęli 1585 interwencji. Ponadto strażnicy podjęli 314 interwencji w związku z naruszeniem 

przepisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

tj. paleniem tytoniu w miejscach objętych zakazem (217 osób ukarano mandatami karnymi, 86 – pouczono lub 

ostrzeżono i sporządzono 11 wniosków o ukaranie). Problem nieprzestrzegania obowiązków ciążących  

na osobach utrzymujących zwierzęta domowe, był przedmiotem 168 interwencji, które dotyczyły przede 

wszystkim  wyprowadzania psów bez zachowania zwykłych lub nakazanych środków ostrożności  

(61 mandatów karnych, 89 pouczeń lub ostrzeżeń oraz 18 wniosków o ukaranie. Wykroczenia  

w komunikacji były przyczyną podjęcia przez strażników 10170 interwencji. W wyniku tych interwencji 4575 

kierowców ukarano mandatami karnymi, 4296 – pouczono lub ostrzeżono i sporządzono 1299 wniosków  

o ukaranie. Strażnicy z Eko patroli odłowili w 2014 r. 536 zwierząt, z tego 237 stanowiły bezdomne psy,  

53 koty oraz 246 zwierząt innych. Bezdomne, porzucone, dzikie, zagubione i ranne zwierzęta były odławiane  

i przekazywane innym instytucjom, które udzielały im fachowej pomocy. Sekcja Ekologiczna w 2014 r. 

przekazała do miejsc czasowego lub stałego pobytu 458 zwierząt, w tym: 

- 196 psów do Schroniska dla Zwierząt, 

- 247 do lecznicy weterynaryjnej „Canwet” (40 – psy, 42 - koty, 165 – zwierzęta inne), 
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- 15 do innych miejsc (11 – kotów, 1 – pies,  3 – zwierzęta dzikie). 

Bezpośrednio do środowiska naturalnego strażnicy wypuścili 78 dzikich zwierząt. Ważnym partnerem 

Straży Miejskiej w Białymstoku w prowadzonych działaniach na rzecz porządku publicznego w 2014 r. była 

Policja. Jedną z form tej współpracy było pełnienie służb we wspólnych patrolach. Łącznie na przestrzeni  

2014 r. zorganizowano ich 549, w tym: 381 patroli wystawiono wspólnie z policjantami pionu prewencji i 127 

w ramach patrolu szkolnego, 35 z dzielnicowymi, 1 z funkcjonariuszami ruchu drogowego i 5 z innymi 

służbami policyjnymi. Przeprowadzono ponadto 46 wspólnych akcji prewencyjnych, w których udział wzięło 

183 strażników. Działania te miały na celu ochronę porządku publicznego przede wszystkim w śródmieściu 

oraz na terenie niektórych osiedli mieszkaniowych o zabudowie wielorodzinnej. Były to działania 

podejmowane między innymi w ramach akcji „Zimowy Ratownik”, „Dyskoteka”, „Mobilny Posterunek”, 

„Znicz”, „Bezpieczna Dzielnica” i „Bezpieczna Wielkanoc”. Jako kolejny głos zabrał Pan Kazimierz Kulesza 

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP przedstawiając informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej Białegostoku w roku 2014. W 2014 r. podczas pożarów na terenie Białegostoku zginęła  

1 osoba. W miejscowych zagrożeniach odnotowano 5 ofiar śmiertelnych. Ilość osób rannych podczas pożarów 

wyniosła 48 (w tym 5 ratowników), a przy miejscowych zagrożeniach 152 (w tym 1 ratownik). Strażacy 

udzielili podczas akcji kwalifikowanej pierwszej pomocy 100 osobom. Ewakuowano ze strefy zagrożenia  

25 osób. W Białymstoku, zgodnie z przyjętą klasyfikacją, zlokalizowanych jest około 1014 większych 

obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi (wyłączając obiekty mieszkalne), między innymi: 

- około 190 obiektów użyteczności publicznej, zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, w których 

mogą przebywać ludzie w grupach ponad 50 osób np. kościoły, kina, teatry, lokale gastronomiczne, duże 

obiekty handlowe, 

- około 170 obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, przeznaczonych do użytku ludzi  

o ograniczonej zdolności poruszania się np. szpitale, żłobki, przedszkola, domy pomocy itp., 

- ponad 654 obiektów zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi ZL III i ZL V w tym  między innymi 

szkoły, budynki administracyjne i biurowe, internaty, hotele, przychodnie i ośrodki zdrowia. 

Ze względu na wysokość budynków (powyżej 25 m) skatalogowano 141 budynków wysokich (najwyższy 

budynek wielorodzinny, mieszkalny przy ulicy Żelaznej 54,5 m) oraz 18 obiektów sakralnych (najwyższy  

75 m. kościół p.w. Św. Rocha). Na terenie działania Komendy znajduje się 128 obiektów zobligowanych  

do wyposażenia w system sygnalizacji pożarowej i połączenia ich systemem monitoringu pożarowego  

z Miejskim Stanowiskiem Kierowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. 

Obecnie wszystkie zobligowane obiekty są podłączone do systemu monitoringu. Ponadto 19 obiektów  

nie zobligowanych, wyposażonych w system sygnalizacji pożarowej jest włączonych do systemu monitoringu,  

w tym:16 zaliczonych do kategorii zagrożenia ludzi, 3 obiekty produkcyjno – magazynowe. W roku 2014  

na terenie miasta Białegostoku Komenda Miejska PSP w Białymstoku odnotowano nieznaczny wzrost  ilości 

zdarzeń (66) w stosunku do roku 2013. Odnotowano znaczny spadek pożarów średnich o 46 % (z 13 na 7). 

Systematycznie wzrasta poziom wyszkolenia wśród strażaków, którzy realizują zadania w ramach 

specjalistycznych grup ratowniczych. Corocznie Komenda Miejska PSP w Białymstoku organizuje  

i przeprowadza szereg szkoleń dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu białostockiego,  

z których część stanowi bezpośrednie zabezpieczenie miasta. Uwzględniając opinię Komendy Miejskiej  

w zakresie analizy zagrożeń oraz zabezpieczenia operacyjnego Urząd Miejski w Białymstoku wskazał 

lokalizację działki pod budowę nowej Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej. Pan Prokurator Bartłomiej Żakowski 

z Prokuratury Rejonowej Białystok Południe  przedstawił informację o przestępczości na terenie Białegostoku 

w roku 2014 oraz dane statystyczne prowadzonych postępowań. Realizację zadań związanych z okresem 

zimowym 2014/15 w mieście Białystok przedstawił Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Komunalnej UM Pan Andrzej Piotr Karolski informując o ilości dni akcji zimowej (105), kosztach akcji  

wydano do 15 marca 2015 kwotę ok. 8 mln złotych), nałożonych karach na wykonawców (łącznie na kwotę 

54 800 zł.), ilości zużytych materiałów oraz liczbie środków technicznych użytych w akcji zimowej. 

Komendant Straży Miejskiej – Pan Krzysztof Kolenda przedstawił działania SM dotyczące ochrony osób 

bezdomnych. W okresie zimowym 2014/2015 w czasie trwania akcji strażnicy przeprowadzili 4.378 kontroli 

miejsc przebywania osób bezdomnych, m. in. takich jak niezamieszkałe budynki mieszkalne, altany ogrodowe, 

budynki gospodarcze, piwnice, klatki schodowe. Podjęli ogółem 1666 interwencji związanych z pomocą  

dla bezdomnych. 
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Strażnicy przewieźli do Izby Wytrzeźwień 815 osób, w tym 774 mężczyzn i 41 kobiet. Do ogrzewalni lub 

noclegowni przewiezionych zostało 78 osób a 29 bezdomnym pomocy udzieliło Pogotowie Ratunkowe 

wezwane przez strażników. Funkcjonariusze straży miejskiej przeprowadzili również 877 rozmów  

z bezdomnymi, informując ich o miejscach zlokalizowanych na terenie miasta gdzie mogą przenocować, 

ogrzać  się lub zjeść ciepły posiłek. W okresie od 1 listopada 2014 r. do 15 marca 2015 r. dyżurni Straży 

Miejskiej zarejestrowali 24 zgłoszenia w sprawie nieodśnieżonych jezdni i chodników, 111 zgłoszeń 

dotyczących oblodzenia oraz śliskości na jezdniach i chodnikach oraz 3 zgłoszenia w sprawie nawisów 

śnieżnych oraz sopli lodowych. W przypadku ujawnienia przez strażników przypadków niewywiązywania się 

przez właścicieli nieruchomości z ciążących na nich obowiązków wynikających  z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie utrzymania czystości i porządku przez 

uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości były 

na bieżąco podejmowane interwencje oraz stosowano środki przewidziane w prawie o wykroczeniach.  

W kolejnym punkcie posiedzenia komisji 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 2014 r.  

W wystąpieniu Pan Dyrektor wymienił najważniejsze zadania i przedsięwzięcia nadzorowane przez służby, 

straże, inspekcje, miejskie jednostki organizacyjne, Urząd Miejski w zakresie edukacji społecznej, 

egzekwowania przestrzegania zasad i norm bezpieczeństwa pomocy i wsparcia. Ponadto przedstawił 

zagrożenia dla zdrowia i życia mieszkańców miasta oraz rolę służb, inspekcji, straży i innych instytucji  

w zakresie minimalizacji tych zagrożeń. W kolejnym punkcie posiedzenia Pan Adam Kurluta Dyrektor 

Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku przedstawił najważniejsze zadania  

w obszarze bezpieczeństwa publicznego, edukacji i wychowania, kultury i sportu oraz aktywizacji społecznej 

wynikające z przyjętej uchwały nr LII/614/13 Rady Miasta Białystok z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie 

przyjęcia Programu Miasta Białegostoku Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej  

z Nimi Nietolerancji na lata 2014-2017 „Białystok dla Tolerancji”. Pan Tomasz Zalewski Kanclerz 

Uniwersytetu w Białymstoku przedstawił aspekty bezpieczeństwa imprez masowych organizowanych  

na terenie nowych obiektów uniwersytetu (campus przy ul. Ciołkowskiego) oraz wysoko ocenił działania służb. 

Pan Karolski omówił plany zagospodarowania lasu zwierzynieckiego, budowę nowych ścieżek rowerowych 

oraz nowego oświetlenia  dla lepszej komunikacji pomiędzy terenem campusu a centrum miasta. 

II. Drugie posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 25 czerwca 2015 r. 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Jerzy Paszkowski wiceprezes Jagiellonii Białystok. Pan Prezes poinformował  

o dwóch spotkaniach na stadionie miejskim, których celem była analiza stanu bezpieczeństwa podczas meczu 

Jagiellonii z Lechią Gdańsk. Wypracowano nową formułę współpracy z firmą ochroniarską oraz 

uporządkowano współpracę z Policją. Pan Zbigniew Pypczyński - Kierownik ds. bezpieczeństwa poinformował 

zebranych, że mecz słusznie został zakwalifikowany jako impreza o podwyższonym ryzyku. Mecz kończący 

sezon, ważny dla obu klubów obejrzało ok. 18 tysięcy kibiców, z tego ok. 820 kibiców Lechii. Kibice Lechii 

nastawieni konfrontacyjnie przybyli pociągiem specjalnym pod eskortą Policji. Niestety firma ochrony nie 

wywiązała się z nałożonych zadań. Wniesiono środki pirotechniczne na stadion (część porzucono na parkingu). 

Pan Pypczyński zapowiedział wzmocnienie rozwiązań systemowych, wspólne ćwiczenia służb ochrony  

z oddziałem prewencji Policji, udrożnienie przejść, zmiany w procedurze otwierania kurtyn ewakuacyjnych 

oraz zainstalowanie kurtyn uniemożliwiających kontakt wzrokowy kibiców gospodarzy oraz gości.  

Pan Prezydent Robert Romuald Jóźwiak prosił aby koncentrować się na konkretnych rozwiązaniach 

zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom piłkarskiego widowiska sportowego. Będąc na meczu Prezydent był 

świadkiem nieadekwatnej do zagrożenia pracy służby ochrony. Pan Jarosław Zalewski Zastępca Komendanta 

Miejskiego Policji podzielił sytuację na trzy światy: świat finansowy-władz Jagiellonii, świat kibiców- 

chuliganów oraz świat społeczności, która chce obejrzeć dobry futbol oraz bezpiecznie obejrzeć mecz.  

Pan Paszkowski zauważył, że problemy mają wszystkie kluby  jednakże zapewnił, że Jagiellonia zrobi 

wszystko by było na meczach bezpiecznie. 

 W kolejnym punkcie posiedzenia Pan Jarosław Grycuk – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP przedstawił 

informację bieżącą dotyczącą bezpieczeństwa i porządku publicznego. W  ciągu pierwszych 5 miesięcy 2015 

roku na terenie Białymstoku ujawniono ogółem  1840 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 

roku stwierdzono 1760 przestępstw co stanowi wzrost o 80 zdarzeń tj. o 4,5%, a wskaźnik wykrywalności 

ukształtował się na poziomie 62,2%. Na terenie Białymstoku stwierdzono 1240 przestępstw o charakterze 

kryminalnym, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 roku stwierdzono 1397 przestępstw co stanowi 

spadek o 157 zdarzeń tj. o 11,2%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 52,3%.  
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W ciągu pierwszych 5 miesięcy 2015 roku na terenie Białymstoku stwierdzono 404 przestępstw o charakterze 

gospodarczym podczas, gdy w analogicznym okresie 2014 roku stwierdzono 128 przestępstw, co stanowi 

spadek o 276 zdarzeń tj. o 215,6%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 76,2%. 

Stwierdzono 28 przestępstw w kategorii bójki i pobicia co oznacza spadek o 2 zdarzenia tj. o 7,7%  

w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, kiedy stwierdzono 30 przestępstw wykrywalność w tej 

kategorii wyniosła 85,7%. Analizując powyższe dane statystyczne można stwierdzić, iż ogólna liczba 

ujawnionych na terenie miasta Białegostoku przestępstw nieznacznie wzrosła, a dynamika tego wzrostu 

ukształtowała się na poziomie 104,5% jednak bardzo istotny jest fakt odnotowania w analizowanym okresie 

spadku przestępczości kryminalnej, której dynamika ukształtowała się na poziomie 88,8%. Jako kolejny głos 

zabrał Pan Kazimierz Półtorak Zastępca Komendanta Straży Miejskiej. W okresie od 1 stycznia do 31 maja 

2015 r. strażnicy Straży Miejskiej w Białymstoku ujawnili 8143 wykroczenia, co w porównaniu do wykroczeń 

ujawnionych w analogicznym okresie roku ubiegłego stanowi wzrost o 1,9%. W strukturze wykroczeń 

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (głównie dotyczące niewłaściwego 

parkowania pojazdów oraz zarejestrowanych przekroczeń prędkości przez fotoradary) stanowiły 74,5%  

(co przy liczbie 6067 stanowi wzrost o 19,5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), 

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (niszczenie zieleni i zanieczyszczanie miejsc 

dostępnych dla publiczności) stanowiły 9,2% (749 spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 35,8%), 

wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywanie napojów 

alkoholowych na ulicach, placach i w parkach) stanowiły 5,3% (431 – spadek o 30,6%). Te 3 grupy wykroczeń 

stanowiły 89% (7247) wszystkich wykroczeń. Następne w kolejności były wykroczenia związane  

z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (spadek o 29,0%), 

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (wzrost o 69,7%), wykroczenia przeciwko 

obyczajności publicznej (spadek o 45,5 %) oraz wykroczenia z ustawy  o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (spadek o 30,8%). W stosunku do sprawców wykroczeń strażnicy 

podejmowali czynności przewidziane prawem. Z ogółu sprawców: 3152 (38,7%) pouczono, 4448 (54,6%) 

ukarano mandatem karnym, na 453 sprawców wykroczeń (5,6%) sporządzono wnioski o ukaranie, a 90 spraw 

(1,1%) przekazano innym organom i instytucjom. Informację za okres pięciu miesięcy br. na temat 

bezpieczeństwa pożarowego przedstawił Pan Kazimierz Kulesza Zastępca Komendanta Miejskiego PSP 

omawiając: 

- ramy czasowe zdarzeń zgłaszanych do MSK PSP (co 7 godz. 37 min.), 

- ilość zdarzeń – 475 (527 w 2014 r.), 

- strukturę pożarów, 

- przyczyny pożarów oraz miejscowych zagrożeń, 

- ilość poszkodowanych (3 ofiary śmiertelne, 7- rannych), 

- wybrane akcje rat.-gaśnicze, 

- prowadzone działania kontrolno-rozpoznawcze (skontrolowano 84 obiekty, stwierdzono 302 

nieprawidłowości), 

- zabezpieczenie p.poż. imprez masowych ( skontrolowano 9 imprez, wydano 33 opinie). 

W kolejnym punkcie posiedzenia komisji przedstawiono działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci  

w okresie wakacji. Głos zabrał Dyrektor Białostockiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Pan Paweł Orpik. Zgodnie 

z przepisami minimalna liczba ratowników wodnych zapewniających stałą kontrolę w miejscach 

przeznaczonych do kąpieli to 2 ratowników wodnych. Na terenie OSW „Dojlidy” miejsce przeznaczone  

do kąpieli w sezonie letnim jest zabezpieczane przez ratowników wodnych w stanie liczebnym od 3 do 10  

w zależności od warunków pogodowych panujących w danym dniu. Badanie wody w miejscu wyznaczonym 

do kąpieli wykonywane jest przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Białymstoku, natomiast 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, na podstawie wyników badań wody, ocenia  

i dopuszcza miejsce wykorzystywane do kąpieli do użytkowania, zgodnie z ustawą Prawo wodne. Woda 

badana była przed sezonem (minimum 14 dni przed otwarciem) oraz będzie badana  dwukrotnie w trakcie 

sezonu letniego. W trakcie sezonu prowadzony jest codzienny wizualny nadzór powierzchni wody przez 

ratowników wodnych. OSW „Dojlidy” posiada monitoring rejestrujący m.in. obrazy plaży, bram wejściowych, 

placów zabaw, wypożyczalni sprzętu pływającego, pomostów. Zapisany obraz przechowywany jest na dysku 

twardym rejestratora przez około 14 dni. 
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 Przed rozpoczęciem sezonu prowadzone są rozmowy z odpowiednimi służbami dotyczące zasad współpracy 

oraz działania na rzecz bezpiecznego wypoczynku klientów ośrodka. Na terenie ośrodka obowiązuje całkowity 

zakaz wnoszenia oraz spożywania alkoholu. Pan Zbigniew Wojciech Zwierz Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Białymstoku przedstawił działania Inspekcji w zakresie bezpieczeństwa wypoczynku 

najmłodszych. Do dnia 19.06.2015 r. na nadzorowanym terenie zgłoszono 34 placówki wypoczynku letniego 

dla dzieci i młodzieży w tym na terenie miasta Białegostoku 25 placówek w miejscu zamieszkania  

38 turnusów) oraz w powiecie białostockim 9 i placówek w formie wyjazdowej całodobowej (10 turnusów). 

Wszystkie  zgłoszone formy  wypoczynku letniego zostaną objęte bieżącym nadzorem sanitarnym w zakresie 

zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu uczestników. Sprawdzany jest sposób żywienia 

dzieci i młodzieży, warunki sanitarne w jakich odbywa się wypoczynek dzieci. Wizytowane są i nadzorowane 

placówki wypoczynku letniego w każdym turnusie. Inspekcja przeprowadzi w okresie letnim spotkania  

edukacyjne nt. zdrowego i higienicznego trybu życia, bezpieczeństwa w czasie wakacji, szkodliwości palenia 

tytoniu i picia alkoholu oraz zagrożeń związanych z kleszczami. W ramach pokazów plenerowych uczestnicy 

wezmą udział w prezentacji sprzętu i wyposażenia służb mundurowych, pokazach udzielania pierwszej pomocy 

oraz prowadzenia działań ratowniczych służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo nad wodą. W kolejnym 

punkcie posiedzenia Pan Janusz Ostrowski – Dyrektor Zarządu  Dróg i Inwestycji Miejskich UM omówił 

wdrożenie Systemu Zarządzania Ruchem na terenie miasta. Budowa systemu zarządzania ruchem jest  jednym 

z elementów III etapu projektu Poprawa jakości funkcjonowania systemu transportu publicznego miasta 

Białegostoku, który jest realizowany dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Wykonawcą 

systemu jest firma Siemens, która realizowała podobne projekty m.in. w Krakowie, Warszawie, Atenach, 

Budapeszcie, Berlinie, Kopenhadze, Rzymie i Wiedniu. Całkowity koszt wdrożenia systemu wyniósł 26,5 mln 

złotych. System obejmuje: 

- 119 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną, 

- 128 kamer CCTV z obiektywem „fisheye”, 

- 264 kamery wideodetekcji, 

- 112 wideoserwerów do kamer wideodetekcji, 

- 5 skrzyżowań z kontrolą wjazdu na czerwonym świetle, 

- 10 skrzyżowań objętych systemem automatycznej detekcji zdarzeń, 

- 3 stacje ciągłego pomiaru ruchu, 

- 27 kamer do preedycji czasu przejazdu, 

- ok 17,5 km światłowodów, 

- 12 fizycznych serwerów. 

W ramach systemu działają, następujące elementy: Centrum Zarządzania Ruchem (CZR), podsystem 

obszarowego sterowania ruchem przy użyciu sygnalizacji świetlnych (OSR), podsystem priorytetów  

dla pojazdów transportu publicznego (PTP), podsystem prowadzenia ruchu przy użyciu tablic i znaków  

o zmiennej treści (PRTZ), podsystem wykrywania i zarządzania zdarzeniami drogowymi (WZZD), podsystem 

monitoringu skrzyżowań pod kątem rejestracji przebiegu zdarzeń drogowych (MSk), podsystem rejestracji 

wjazdu na czerwonym świetle (RWCS), podsystem informacji dla podróżujących (InDP), podsystem łączności 

(NET), sieci kanalizacji teletechnicznej, urządzenia pomiarowe w newralgicznych punktach niewyposażonych 

w sygnalizację świetlną.  
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Pan Kazimierz Półtorak przedstawił działania Staży Miejskiej dla zwiększenia bezpieczeństwa pieszych  

oraz rowerzystów. Strażnicy od początku roku szkolnego 2014/2015 przeprowadzili zajęcia w kilkudziesięciu 

placówkach oświatowych pod hasłem: „Bezpieczna droga do szkoły”, „Autochodzik czyli jestem bezpieczny 

na drodze”, „Wychowanie komunikacyjne” - zajęcia teoretyczne i praktyczne z wykorzystaniem Mobilnego 

Miasteczka Ruchu Drogowego. Ogółem przeprowadzono 258 spotkań, w których uczestniczyło 6192 dzieci. 

Celem zajęć jest przygotowanie dzieci do bezpiecznego i samodzielnego uczestnictwa w ruchu drogowym, 

poprzez kształtowanie pożądanych nawyków, tj. używanie odblasków, znajomość znaków i podstawowych 

zasad ruchu drogowego. Zajęcia prowadzone na Mobilnym Miasteczku Ruchu Drogowego doskonale 

przygotowują do egzaminów na kartę rowerową. Strażnicy podczas patrolowania miasta reagowali  

na wykroczenia powodujące utrudnienia w ruchu pieszych i rowerzystów, które związane były przede 

wszystkim z zatrzymywaniem pojazdów na drogach dla rowerów oraz przejściach dla pieszych i przejazdach  

dla rowerzystów, a także na chodnikach z naruszeniem dopuszczalności zatrzymania lub postoju.  

W okresie 5 miesięcy br. odnotowano 580 tego typu wykroczeń (336 kierowców pouczono, 221 – ukarano 

mandatem karnym i sporządzono 23 wnioski o ukaranie. Pan Janusz Ostrowski przedstawił działania 

profilaktyczne i inwestycyjne Zarządu Dróg i Inwestycji Miejskich zwiększające bezpieczeństwo pieszych  

oraz rowerzystów. Przedsięwzięcie te podzielono na następujące segmenty: Działania podnoszące 

bezpieczeństwo pieszych w obrębie miasta: 

- wprowadzanie oznakowania fluorescencyjnego lub aktywnego (podświetlanego) w miejscach szczególnie 

niebezpiecznych (np. przejście dla pieszych przez ul. J. Karskiego, rejon ul. Oliwkowej - termin 

wykonania czerwiec/lipiec), 

- wprowadzanie na osiedlach strefowych ograniczeń prędkości, 

- budowa stref ruchu uspokojonego z wyniesionymi równorzędnymi skrzyżowaniami (łącznie z przejściami 

dla pieszych) – rejon Nowe Miasto, 

- doświetlenie przejść dla pieszych, tegoroczna transza 51 przejść w obrębie miasta do doświetlenia; 

planowany dalszy rozwój programu doświetlania przejść, 

- poprawa dostrzegalności na linii pieszy–pojazd poprzez wyznaczenie przejść pod ukosem (ul. J.K. 

Branickiego), 

- budowa azyli dla pieszych w przypadku szerokich jezdni. 

Działania podnoszące bezpieczeństwo rowerzystów w obrębie miasta: 

- budowa nowych ciągów rowerowych, 

- łączenie istniejących fragmentów ścieżek rowerowych w ciągi, 

- wyznaczanie przejazdów przy istniejących przejściach dla pieszych, 

- wprowadzenie wideo detekcji na przejazdach dla rowerzystów, 

- budowa bezkolizyjnych przejazdów w tunelach pod dużymi ciągami jezdnymi (al. J. Piłsudskiego –  

ul. Sienkiewicza. most na ul. Pałacowej), 

- wprowadzanie kontra-ruchu (ul. Chopina) i wyznaczenie pierwszego pasa dla rowerów na jezdni  

(ul. B. Chrobrego), 

- wprowadzanie wypracowanych rozwiązań na nowo projektowanych drogach (projektowanie ciągów 

rowerowych i pieszo–rowerowych przy nowych ulicach, dowiązywanie projektowanych ciągów  

do istniejących), 

- budowa Miasteczka Ruchu Drogowego na osiedlu Słoneczny Stok. 

W następnym punkcie posiedzenia komisji poruszono temat narkotyków i dopalaczy jako zagrożenie 

dla zdrowia i życia ludzi. Pan Zbigniew Wojciech Zwierz  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  

w Białymstoku, po powzięciu informacji (wynikającej z własnej obserwacji obszaru nadzorowanego)  

o uruchomieniu sklepu  podejrzanego o obrót środkami zastępczymi, przeprowadził w dniu 18 lipca 2014 

kontrolę sklepu „Zapachy” przy ul. Warszawskiej i podjął następujące działania: 

- wstrzymał wprowadzanie do  obrotu produktów o nazwie: Imitacja produktu: Rozpałka do pieca  

o kolorze cytrynowym, 
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- nakazał  zaprzestanie działalności  w wydzielonym pomieszczeniu, 

- postanowił zatrzymać znajdujące się w sklepie „Zapachy” przy ul. Warszawskiej 55 lok. 1 w Białymstoku 

produkty o nazwie: Imitacja produktu: Rozpałka do pieca o kolorze cytrynowym; Imitacja produktu: 

Rozpałka do pieca o kolorze pomarańczowym; Imitacja produktu: Odświeżacz do bidetu o zapachu 

cytrynowym; Imitacja produktu: Pomarańczowy zapach, jako mogące mieć wpływ na bezpośrednie 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi poprzez ich wprowadzenie do obrotu  oraz dokonać ich zabezpieczenia 

poprzez odebranie ww. produktów do czasu przeprowadzenia oceny i badań ich bezpieczeństwa. 

W roku 2014 i 2015 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku odnotował  

na terenie nadzorowanym duży wzrost ostrych zatruć spowodowanych środkami zastępczymi. Wynika  

to ze zgłaszanych przez szpitalne oddziały ratunkowe przypadków nagłych zachorowań po zażyciu 

środków zastępczych. Z informacji zawartych w zgłoszeniach zatruć wynikało też, że zachorowania mają 

charakter zatruć o przebiegu podobnym do zatruć substancjami psychoaktywnymi. Na szczeblu 

centralnym i wojewódzkim zostały zawarte i podpisane porozumienia lub ustalone procedury między ww. 

instytucjami w zakresie współpracy i zwalczania wytwarzania i obrotu środkami zastępczymi. Obrót 

niebezpiecznymi produktami trwa i nadal stwarza zagrożenie zdrowia publicznego, szczególnie osób 

nieletnich i młodych Pan Jarosław Grycuk Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Białymstoku omówił 

działania represyjno-profilaktyczne podejmowane przez Policję. Komenda Miejska Policji  

w Białymstoku ściśle współpracuje z Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalem Klinicznym  

w Białymstoku, który na bieżąco informuje o detoksykacji małoletnich będących pod wpływem środków 

psychoaktywnych. W przypadku uzyskania przedmiotowej informacji, policjanci skierowani do szpitala 

podejmują czynności w trybie art. 308 kpk zarówno w przypadku popełnienia czynu karalnego  

(m.in. posiadanie środków odurzających bądź substancji psychotropowych) jak również w przypadku 

demoralizacji (m.in. używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia). 

Policjanci w trybie art. 308 kk dokonują: 

- szczegółowego rozpytania lekarza dot. stanu zdrowia i zachowania nieletniego, 

- określenia miejsca zakupu „środka”, 

- ustalenia czy nieletni w czasie zażywania tzw. dopalaczy przebywał w towarzystwie osób pełnoletnich. 

Po wykonaniu czynności w niezbędnym zakresie zebrane materiały przekazywane są do Sądu 

Rodzinnego, natomiast policjanci podejmują takie czynności jak: 

- pogłębienie informacji na temat sytuacji rodzinnej nieletniego (sposób sprawowania opieki, czy dane 

zdarzenie było incydentalne), 

- nawiązanie kontaktu z pedagogiem szkolnym, 

- przeprowadzenie w szkole działań profilaktycznych z zakresu odpowiedzialności prawnej  nieletnich, 

- przekazanie oraz wymiana informacji o zdarzeniu z właściwym terytorialnie dzielnicowym. 

W przypadku  uzyskania informacji mogących mieć wpływ na rozwój i sytuację wychowawczą 

nieletniego np. ujawnienie istniejącej w rodzinie przemocy, niestosownego, agresywnego zachowania itp. 

Policja przesyła do Sądu Rodzinnego wniosek o wgląd w sytuację rodzinną nieletniego załączając 

zebrane materiały. 

III. Trzecie posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 29 września 2015 r. 

Posiedzenie odbyło się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku na ul. Bema 4 Dyrektor 

Biura Zarządzania Kryzysowego Pan Marian Maciejewski  wręczył akty powołania nowym członkom 

komisji: Panu Grzegorzowi Andrukiewiczowi i Panu Bartłomiejowi Żakowskiemu. Pan Andrzej Łapiński 

Komendanta Miejskiego Policji w Białymstoku  poinformował, że w ramach programu standaryzacji 

dzięki m.in. środkom finansowym Urzędu Miejskiego wyremontowano siłownię dźwigową (nowe 

windy), wprowadzono strefy bezpieczeństwa p.poż oraz ochrony informacji niejawnych. 

Wyremontowano izbę zatrzymań, wymieniono instalację centralnego ogrzewania, ułożono nowy chodnik 

z polbruku wokół komendy, zakupiono nowy generator prądotwórczy, przygotowano nowe 

pomieszczenia dla dyżurnych komendy, strefę obsługi interesantów oraz stanowisko dla dyżurnych 

monitoringu wizyjnego miasta. Dodatkowo  Pan Komendant poinformował o planowanych zmianach  

w organizacji komisariatów po oddaniu (w styczniu 2016 r.) budynku komisariatu przy ul. Wrocławskiej, 
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zakupie 40 radiowozów oraz 150 kamizelek taktycznych dla służb patrolowych. Opracowywana  

jest przez zespół Komendy Miejskiej Policji koncepcja reorganizacji komisariatów i sektorów 

odpowiedzialności. Fakty dowodzą, że komisariaty większe (powyżej 60 funkcjonariuszy są bardziej 

efektywne od małych jednostek organizacyjnych policji. Następnie Pan Komendant oprowadził członków 

komisji oraz gości po wyremontowanych pomieszczeniach. Zastępca Komendanta Pan Jarosław Zalewski 

przedstawił informację bieżąca o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście. W ciągu 

pierwszych 8 miesięcy 2015 roku na terenie Białymstoku ujawniono ogółem 2877 przestępstw, podczas 

gdy w analogicznym okresie 2014 roku stwierdzono 2936 przestępstw co stanowi spadek o 59 zdarzeń  

tj. o 2,01%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 59,2%. Stwierdzono  2016 

przestępstw o charakterze kryminalnym, podczas gdy w analogicznym okresie 2014 roku stwierdzono 

2327 przestępstw co stanowi spadek o 311 zdarzeń tj. o 13,36%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował 

się na poziomie 49,4%. Stwierdzono 544 przestępstwa o charakterze gospodarczym podczas, gdy  

w analogicznym okresie 2014 roku stwierdzono 243 przestępstwa, co stanowi wzrost  o 301 zdarzeń  

tj. o 123,87%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 74,8%.W analizowanym okresie 

roku 2015 stwierdzono 37 przestępstw w kategorii bójki i pobicia co oznacza spadek o 17 zdarzenia  

tj. o 31,48% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2014, kiedy stwierdzono 54 przestępstwa, 

wykrywalność w tej kategorii wyniosła 75,7%.Stwierdzono  61 przestępstw w kategorii przestępstwa 

rozbójnicze podczas, gdy w analogicznym okresie 2014 roku stwierdzono 79 przestępstw, co stanowi 

spadek o 18 zdarzeń tj. o 22,78%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 60,6%. 

W kategorii kradzież mienia stwierdzono 504 przestępstwa, co oznacza spadek o 131 zdarzeń  

w porównaniu do roku 2014 r., kiedy stwierdzono 635 przestępstw co w ujęciu procentowym daje spadek 

o 20,63%, wykrywalność wyniosła 22%. Stwierdzono  278 przestępstw w kategorii kradzież  

z włamaniem, gdy w analogicznym okresie 2014 roku stwierdzono 353 przestępstw, co stanowi spadek  

o 75 zdarzeń tj. o 21,25%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 24,5%.  

W analizowanym okresie 2015 roku stwierdzono 157 przestępstw z Ustawy o przeciwdziałaniu 

narkomanii, natomiast w analogicznym okresie 2014 r. 140, co stanowi wzrost o 17 zdarzeń i w ujęciu 

procentowym daje wzrost o 12,14%. Wykrywalność ukształtowała się na poziomie 93,6 .Stwierdzono 

238 przestępstwa drogowych natomiast w analogicznym okresie 2014 r. - 258, co stanowi spadek o 20 

zdarzeń tj. 7,75%. Wykrywalność ukształtowała się na poziomie 97%. Policjanci Komendy Miejskiej 

Policji w Białymstoku w okresie 8 miesięcy bieżącego roku przeprowadzili na terenie miasta 24046 

interwencji, natomiast  w analogicznym okresie 2014 r. było to 26329, co stanowi spadek o 2283 

interwencje, co w ujęciu procentowym daje spadek o 8,67%. Na poprawę poziomu bezpieczeństwa  

w Białymstoku miała również wpływ szybkość reakcji służ policyjnych na zgłaszane interwencje.  

W pierwszych 8 miesiącach tego roku średni czas reakcji na zgłoszenia ukształtował się na poziomie  

7 minut i 14 sekund, natomiast w analogicznym okresie roku ubiegłego wynosił 7 minut i 56 sekund,  

co daje poprawę czasu reakcji o 42 sekundy tj. o 8,82%. Od początku bieżącego roku funkcjonariusze 

KMP w Białymstoku zatrzymali 1212 sprawców przestępstw. W analizowanym okresie odnotowano: 

- 95 wypadków – wzrost o 8, 

- 2 wypadki ze skutkiem śmiertelnym – spadek o 3, 

- 2 zabitych – spadek o 3, 

- 101 rannych – wzrost o 2. 

Jako kolejny głos zabrał Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Białymstoku Pan Jarosław 

Lewocki. W okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia 2015 r. strażnicy Straży Miejskiej w Białymstoku 

ujawnili 15.702 wykroczenia, co w porównaniu do wykroczeń ujawnionych w analogicznym okresie roku 

ubiegłego stanowi wzrost o 33 %. W strukturze wykroczeń wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu  

i porządkowi  w komunikacji (głównie dotyczące niewłaściwego parkowania pojazdów i przekroczeń 

dopuszczalnej prędkości zarejestrowanych przez fotoradary stanowiły 79% (co przy liczbie 12405 

stanowi wzrost 75 % w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego), wykroczenia przeciwko 

urządzeniom użytku publicznego (niszczenie zieleni i zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla 

publiczności) stanowiły 8% (1237 – spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym o 34%), wykroczenia   

z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywanie napojów 

alkoholowych na ulicach, placach i w parkach) stanowiły 5% (838 – spadek o 30%). Te 3 grupy 

wykroczeń stanowiły 92% (14480) wszystkich wykroczeń. Następne w kolejności były wykroczenia 

związane z nieprzestrzeganiem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (431 - 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 10 – Poz. 536



spadeko 34%), wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (204 - wzrost o 51%), 

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej (178 - spadek o 45%) oraz wykroczenia z ustawy  

o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (142 - spadek o 34%).  

W stosunku do sprawców wykroczeń strażnicy podejmowali czynności przewidziane prawem.  Z ogółu 

sprawców: 4489 (29%) pouczono, 10378 (66%) ukarano mandatem karnym, na 681 sprawców 

wykroczeń (4%) sporządzono wnioski o ukaranie, a 154 sprawy (1%) przekazano innym organom  

i instytucjom. Strażnicy doprowadzili do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania 1598 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 4%). Dyżurni Straży Miejskiej przyjęli 14540 zgłoszeń (spadek o 9%), operatorzy 

monitoringu wizyjnego miasta ujawnili 2989 zdarzeń, przekazując informację o nich bezpośrednio 

dyżurnym Straży Miejskiej i Policji (spadek o 5%), a strażnicy pionu profilaktyki i komunikacji 

społecznej przeprowadzili 447 pogadanek profilaktycznych w przedszkolach, szkołach podstawowych  

i gimnazjach (wzrost o 29%). W czasie wykonywania czynności służbowych strażnicy ujawnili  

12 przestępstw, ujęli i przekazali Policji 30 osób, w tym 9 sprawców przestępstw. Zastępca Komendanta 

Miejskiego PSP- Pan Jan Trofimiuk przekazał informację o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony 

przeciwpożarowej w Białymstoku. Pan Komendant omówił: 

- czas reakcji na zgłoszenie, 

- ilość zdarzeń i pożarów na terenie miasta (z podziałem na rodzaje obiektów i przyczyny pożarów), 

- dane dotyczące poszkodowanych oraz strat w mieniu, 

- współpracę PSP z innymi podmiotami ratowniczymi i służbami, 

- działania kontrolno rozpoznawcze komendy miejskiej, 

- działania ratownicze strażaków podczas akcji w Atrium BIAŁA (ul. Miłosza) w dniu 13 września  

br. gdzie doszło do pożaru samochodu osobowego na parkingu galerii. 

W kolejnym punkcie posiedzenia Pan Bogusław Prokop – Dyrektor Zarządu Białostockiej 

Komunikacji Miejskiej przedstawił zasady poprawiające bezpieczeństwo w środkach komunikacji 

miejskiej. Bezpieczeństwo w zbiorowej komunikacji miejskiej w Białymstoku na liniach nocnych 

zapewnia Agencja Ochrony Osób i Mienia, która na podstawie zawartej umowy prowadzi usługę ochrony 

pasażerów i autobusów. W szczególności pracownicy ochrony zapobiegają aktom przemocy  

i rozboju, wykroczeniom przeciwko porządkowi publicznemu w nadzorowanych autobusach,  

na przystankach komunikacji miejskiej, a w przypadkach zaistnienia takiego zdarzenia podejmują 

interwencję, ujmują sprawcę i przekazują go organom ścigania lub powodują konieczność opuszczenia 

autobusu przez nagannie zachowującego się pasażera. W ciągu roku doszło do kilku interwencji tego 

typu. W każdym ochranianym autobusie pracuje po 2 umundurowanych ochroniarzy. ponadto pracownicy 

ochrony prowadzą bezpośrednią obserwację przebiegu usług przewozu pasażerów, mającą na celu 

zatrzymanie i przekazanie do dyspozycji organów ścigania osób dokonujących kradzieży kieszonkowych, 

osób dokonujących dewastacji lub innych aktów wandalizmu w autobusach lub na przystankach 

autobusowych. Czynności te wykonywane są przez 12 patroli dwuosobowych posiadających możliwość 

korzystania z pomocy grup interwencyjnych przygotowanych w tym celu. Wszyscy zatrudnieni do tego 

celu pracownicy ochrony posiadają wymagane kwalifikacje czyli również licencję II stopnia pracownika 

ochrony. W zakresie możliwości organizacyjnych i sposobów udzielania fizycznego wsparcia 

kontrolerom biletów przez Straż Miejską i Policję są one w istotnym stopniu ograniczone z powodów 

formalnych, w szczególności w zakresie ustalania tożsamości. SM uczestniczy podczas czynności 

prowadzonych w autobusach na prośbę BKM. Policja udziela codziennego, całodobowego wsparcia, 

sprawnie i skutecznie interweniuje na wezwanie. Kontrolerzy biletowi korzystają z pomocy Policji. 

Ponadto BKM wspólnie z Policją organizuje różnego typu akcje jak np. komunikaty na wyświetlaczach 

zewnętrznych, plakaty w autobusach i na przystankach. Przeprowadzono akcje prewencyjne i edukacyjne 

jak np. podczas Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Wybrane modelowe praktyki organizacji 

pozarządowych w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego Miasta Białegostoku przedstawił 

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM Pan Adam Kurluta. Na przykładzie Polskiego 

Czerwonego Krzyża, Związku Harcerstwa Polskiego, Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej, Wodnego 

Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego i Ligi Obrony Kraju Pan Dyrektor przedstawił działania na rzecz 

wzmacniania obronności, bezpieczeństwa i pomocy mieszkańcom miasta. Departament Spraw 
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Społecznych wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Centrum Organizacji Pozarządowych 

prowadzi szeroko rozumianą profilaktykę zwłaszcza w okresie zimowym ukierunkowane  

na bezpieczeństwo osób bezdomnych oraz w trudnej sytuacji finansowej. W kolejnym punkcie 

posiedzenia  Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich UM Pani Bożena Zawadzka poinformowała  

o perspektywach rozbudowy monitoringu wizyjnego. Policja oraz Straż Miejska wskazały nowe  

42 lokalizacje kamer lecz ze względu na ograniczony budżet miasto jest w stanie zakupić około 10 kamer 

w najpilniejszych lokalizacjach. W kosztach rozbudowy należy uwzględnić rozbudowę przestrzeni 

dyskowej do przechowywania nagrań. Ilość kamer o lepszych parametrach wizyjnych (HD) wynosi 61. 

Na pytanie Pana Sławomira Nazaruka  o koszt jednostkowy kamery, Pani Dyrektor poinformowała,  

że w zależności od rodzaju kamery wartość ta wynosi ok. 20 tysięcy zł. Pan Jarosław Lewocki 

poinformował, że Centrum Monitoringu Wizyjnego mieści się w Komendzie Miejskiej Policji  

w Białymstoku przy ul. Bema 4. a jego zadaniem jest ochrona porządku publicznego oraz zapewnienie 

bezpieczeństwa w naszym mieście. W Referacie Monitoringu Wizyjnego Straży Miejskiej pracuje  

10 osób z kierownikiem  włącznie. Operatorzy Monitoringu pracują w równoważnym 12 godzinnym 

czasie pracy. Centrum  jest wyposażone w 20 monitorów, które są obsługiwane przez operatorów  

na 3 stanowiskach. Na terenie miasta zainstalowano 169 kamer, z których aktualnie czynnych jest 156. 

 W związku z przebudową i remontem ulic oraz awariami - 13 kamer nie pracuje. W okresie 8 miesięcy 

2015 roku operatorzy monitoringu zaobserwowali 2 989 zdarzeń o czym poinformowali w 1186 

przypadkach Służbę Dyżurną Komendy Miejskiej Policji, a w 1803 przypadkach Służbę Dyżurną Straży 

Miejskiej. Ponadto w tym okresie na potrzeby Policji i Straży Miejskiej operatorzy nagrali 1186 płyt CD 

 i DVD z obrazami zdarzeń. Struktura najczęściej ujawnianych przez operatorów monitoringu wizyjnego 

zdarzeń w okresie 8 miesięcy br. przedstawia się następująco: 

- 546 spożywanie alkoholu, 

- 314 osoby nietrzeźwe, 

- 20 nietrzeźwi kierowcy, 

- 20 nietrzeźwi rowerzyści, 

- 511 wykroczenia w ruchu drogowym, 

- 120 dewastacja mienia, 

- 116 żebranie, 

- 154 zakłócanie porządku, 

- 250 nieobyczajne zachowanie, 

- 181 zagrożenie zdrowia i życia. 

Pani Zawadzka poinformowała, że od 28 maja br. na pięciu skrzyżowaniach, 25% zarejestrowanych 

wjazdów dotyczy nieznacznego przekroczenia linii (znaków poziomych) przed światłami. W ostatnim 

punkcie posiedzenia Pan Zalewski przedstawił dane policji dotyczące nieprawidłowości podczas meczów 

piłkarskich Jagiellonii Białystok. W ramach działań policji prowadzono rozmowy z organizatorami 

imprez masowych, przedstawiano i analizowano potencjalne zagrożenia porządku publicznego, 

zabezpieczano przemarsze kibiców oraz kierowano ruchem drogowym w celu uniknięcia prowokacji. Pan 

Maciejewski przedstawił występujące zagrożenia przy organizacji imprez masowych oraz omówił 

działania profilaktyczne podejmowanych w celu zminimalizowania zachowań naruszających porządek 

prawny. Swoje wystąpienie poparł filmem nagranym w czasie meczu Jagiellonia Białystok-Ruch 

Chorzów gdzie wprowadzono siły Policji dla zaprowadzenia porządku przy bramie wejściowej od strony 

ul. Ciołkowskiego. 

IV. Czwarte posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku  odbyło się 19 listopada 2015 r. 

Posiedzenie otworzył Pan Marian Maciejewski Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego UM  

w zastępstwie za przewodniczącego Komisji Prezydenta Miasta Białegostoku witając członków komisji 

oraz zaproszonych gości na ostatnim w tym roku posiedzeniu Komisji bezpieczeństwa i porządku. 

Zgodnie z harmonogramem posiedzenia głos zabrała Pani Stanisława Kozłowska Skarbnik Miasta 

przedstawiając projekt budżetu Miasta Białegostoku na 2016 rok w zakresie bezpieczeństwa i porządku 

publicznego.  Pani Skarbnik poinformowała, iż nakłady na bezpieczeństwo kształtują się na poziomie 
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roku bieżącego i przewidziano m.in.: na działania Straży Miejskiej 10.189.000,00 zł; na dofinansowanie 

Policji 1.000.000,00 zł; na dofinansowanie Komendy Miejskiej PSP 200.000,00 zł na zakup paliw  

i 1.300.000,00 na modernizację  i przebudowę placu Komendy Miejskiej przy ul. Warszawskiej 3 oraz na 

działalność Biura Zarządzania Kryzysowego – 176.700,00 zł w tym 100.000,00 zł na realizację projektu  

z budżetu obywatelskiego pn. „Bezpieczny rowerzysta” na zakup kamizelek odblaskowych. Ponadto 

zaplanowano w budżecie rezerwę celową w wysokości 3.181.495 zł zgodnie z art. 26 ust 4 ustawy  

o zarządzaniu kryzysowym. Następnie Pan Jarosław Zalewski Zastępca Komendanta Miejskiego Policji 

w Białymstoku przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta 

Białegostoku za okres od stycznia do października br. w zakresie działania Policji. Na terenie działania 

Komendy Miejskiej Policji ujawniono ogółem 3558 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie 

2014 roku stwierdzono 3798  przestępstw co stanowi spadek o 240 zdarzeń. Nastąpił wzrost przestępstw 

z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (187 przestępstw) co spowodowane jest zażywaniem  

i ujawnianiem posiadania wśród młodych ludzi  dopalaczy. Również w obszarze przestępstw drogowych 

nastąpił wzrost stwierdzonych zdarzeń (3462 zdarzeń – wzrost o 104 w porównaniu do 2014 r.)  

w szczególności w dziale kolizji z uwagi na zwiększony udział rowerzystów  w zdarzeniach drogowych 

oraz zgłaszanie przez kierowców drobnych stłuczek podyktowane późniejszym dochodzeniem 

odszkodowań u ubezpieczyciela. Wzorem roku ubiegłego w celu zapobiegania zamarznięciom w okresie 

zimowym Komenda Miejska Policji w Białymstoku  wspólnie ze Strażą Miejską uruchomiła działania 

pod nazwą „Zimowy Ratownik”. W ramach niniejszych działań dokonano rozpoznania pod kątem 

ustalenia miejsc przebywania osób bezdomnych i zagrożonych zamarznięciem, jak również  

we współpracy z organizacjami pomocowymi opracowano algorytmy postępowania w przypadku 

ujawnienia osoby zagrożonej zamarznięciem. Następnie Pan Krzysztof Kolenda Komendant Straży 

Miejskiej, przedstawił informację na temat działań Straży Miejskiej w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa w mieście. W okresie od 1 stycznia do 31 października br. strażnicy Straży Miejskiej 

w Białymstoku ujawnili 20 580 wykroczeń, co stanowi zrost o 37% w porównaniu do okresu za 2014 rok. 

W strukturze wykroczeń 80,4% (16549) stanowiły wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  

w komunikacji (głównie wykroczeń zarejestrowanych przez fotoradary i kamery video), 7,6% (1558) 

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego (niszczenie zieleni i zanieczyszczenia miejsc 

dostępnych dla publiczności), 4,9% (1016) wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (spożywanie napojów alkoholowych na ulicach placach i w parkach), 

514 wykroczenia z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (niezbieranie powstałych  

na nieruchomości odpadów, nieuprzątnięcie błota, śniegu i innych zanieczyszczeń z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości). Te 4 grupy wykroczeń stanowiły 95,4% (18037) wszystkich 

wykroczeń. W okresie pierwszych 10 miesięcy br. strażnicy doprowadzili do izby wytrzeźwień lub 

miejsca zamieszkania 1948 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. W czasie wykonywania czynności służbowych strażnicy ujawnili 

16 przestępstw, ujęli i przekazali Policji 36 osób, w tym 12 sprawców przestępstw. Dyżurni Straży 

Miejskiej przyjęli 18008 zgłoszeń, a operatorzy monitoringu ujawnili 3463 zdarzenia, przekazując 

informację o nich bezpośrednio dyżurnym Straży Miejskiej i Policji. Ponadto nawiązując  

do przedsięwzięć realizowanych w okresie zimowym Pan Komendant przypomniał o zadaniach jakie 

realizuje Straż Miejska w sezonie zimowym tj. kontrola posesji w zakresie odśnieżania dojazdów  

i chodników, działania  o nazwie „Zimowy Ratownik” ukierunkowane na pomoc osobom zagrożonym 

wychłodzeniem realizowane wspólnie z Policją oraz monitorowanie przejezdności i stanu utrzymania  

zimowego dróg i chodników miasta. Pan Kazimierz Kulesza Z-ca Komendanta Miejskiego PSP  

w Białymstoku  poinformował, iż na terenie miasta Białegostoku zanotowano 1010 zdarzeń (w tym 544 

pożarów, 422 miejscowe zagrożenia, 44 alarmy fałszywe). W powyższych zdarzeniach w pożarach 

zginęły 3 osoby i 20 osób zostało rannych, natomiast w miejscowych zdarzeniach 3 osoby zginęły,  

a 107 zostało rannych. W podanym okresie doszło do 147 pożarów budynków mieszkalnych, 34 pożarów  

w środkach transportu, 9 w obiektach użyteczności publicznej, 335 w obiektach innych, 2 w obiektach 

magazynowych i 7 pożarów w obiekcie produkcyjnym. Pan Dariusz Sobociński Kierownik Referatu  

ds. Czystości i Porządku Departamentu Gospodarki Komunalnej UM  przedstawił  informację dotyczącą 

stanu przygotowań służb miejskich i podmiotów realizujących przedsięwzięcia związane z okresem 

zimowym.  Miasto zawarło umowy z 2 wykonawcami na realizację zadań okresu zimy na terenie 

Białegostoku. Ponadto Departament przeprowadził  kontrolę w siedzibach wykonawców pod kątem  

przygotowania do sezonu zimowego, a także zgromadzonych  zapasów chlorku soli, wapnia i piasku. 

Ponadto Pan Sobociński poinformował, iż obecnie wykonawcy na terenie miasta dysponują sprzętem  
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w ilości: 35 pługo-piaskarek, 20 ciągników z pługami do 2,5 ton i 18 ciągników z pługami powyżej 2,5 t 

do prowadzenia akcji na drogach osiedlowych, 12 samochodów skrzyniowych w tym  firmy dysponują 

120 pracownikami do  ręcznego odśnieżania oraz ok. 100 kierowcami. Na zakończenie Pan Sobociński 

dodał, że od dnia 16 listopada br. rozpoczęła się akcja bierna w ramach której prowadzone są dyżury 

dyspozytorskie wykonawców polegające na patrolowaniu dróg i niebawem wyznaczone zostaną miejsca 

do wywozu śniegu z miasta oraz ustawione plastikowe pojemniki z piachem. W związku z powyższym 

Pan Sobociński zwrócił się do Pana Komendanta Straży Miejskiej aby strażnicy na bieżąco przekazywali 

wszelkie informacje o pojawiającej się śliskości na drogach. Następnie  głos zabrała Pani Edyta 

Kiziewicz reprezentująca Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Białymstoku przedstawiając informację 

dotyczącą działań jednostki realizowanych rokrocznie w okresie zimowym na rzecz osób będących  

w trudnej sytuacji życiowej oraz osób bezdomnych. Informacje o możliwości uzyskania pomocy, 

formach pomocy, placówkach udzielających wsparcia osobom bezdomnym m.in. w formie schronienia, 

posiłku, noclegu, łaźni, odzieży i innych, są przekazywane osobom bezdomnym zgłaszającym się  

do Zespołu Pracowników Socjalnych Nr 11 przy ul. Białej 13/33, a także osobom bezdomnym, których 

pracownicy spotykają w placówkach dla osób bezdomnych oraz w miejscach niemieszkalnych (altanki 

działkowe, pustostany i inne), w tym także podczas interwencyjnych wizyt w miejscach niemieszkalnych, 

będących reakcją na zgłoszenia dotyczące miejsc przebywania osób bezdomnych ze Straży Miejskiej, 

Policji oraz innych instytucji i osób prywatnych. Ponadto pracownicy socjalni i streetworkerzy  

z Fundacji Spe Salvi w widocznych miejscach umieszczali zabezpieczone przed warunkami 

atmosferycznymi plakaty i informatory o podmiotach udzielających pomocy. W oparciu o prowadzoną 

przez Zespół Pracowników Socjalnych  Nr 11 bazę osób bezdomnych i dane z lat 2012-2015 szacuje się, 

iż udzielenia pomocy w różnych formach będzie wymagało około 550 osób bezdomnych, z czego około 

350 w formie świadczeń pieniężnych z MOPR w Białymstoku. Przewiduje się, że około 200 osób 

bezdomnych skorzysta z pomocy wyłącznie w formie pracy socjalnej w tym w formie przeprowadzenia 

wywiadów środowiskowych i zgromadzenia dokumentacji, które przekazywane w celu przyznania 

świadczeń przez gminę ostatniego miejsca zameldowania na pobyt stały. Szacuje się, że skierowania  

(w formie decyzji administracyjnych) do Domu dla Bezdomnych CARITAS w Białymstoku będzie 

wymagało około 120 mężczyzn, około 230 osób będzie potrzebowało pomocy uzyskaniu schronienia  

w noclegowniach, schroniskach, ogrzewalniach i innych placówkach, około 250 osób – pomocy  

w uzyskaniu posiłku, około 130 osób w formie obiadów w Dziennym Domu Pomocy Społecznej, zaś 

około 380 osób - pomocy w uzyskaniu niezbędnego ubrania. Pan Marian Maciejewski Dyrektor Biuro 

Zarządzania Kryzysowego przedstawił zebranym prezentację na temat występujących zagrożeń,  

ich potencjalnych skutków, przygotowanych i podejmowanych działań, w ramach których opracowane 

zostały zasady i procedury współdziałania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, służb, 

inspekcji i straży na rzecz przedsięwzięć okresu zimowego, zapewnienia przejezdności na drogach 

miejskich, pomocy osobom bezdomnym i potrzebującym, zimowego odśnieżania miasta Białegostoku, 

współdziałania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub zaistnienia katastrofy budowlanej, współpracy  

z radiem i telewizją zakresie nadawania komunikatów ostrzegawczych i alarmowania ludności  

o zagrożeniach oraz  zarządzania ruchem z wykorzystaniem sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniach. 

Pan Marian Maciejewski  odniósł się do kolejnego tematu tj. działań Zarządu Mienia Komunalnego  

w zakresie poprawy bezpieczeństwa w lokalach gminnych informując, iż powyższy temat był omawiany 

na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w dniu 17 listopada br. Pan Marian 

Maciejewski Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego UM przedstawił  prezentację multimedialną nt. 

bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń w 2015 roku oraz organizacji zgromadzeń w świetle 

zmiany ustawy o zgromadzeniach.  Do 30 października 2015 r wydano 26 zezwoleń na przeprowadzenie 

48 imprez, w tym na: 24  imprezy sportowe (21-meczy Jagiellonii) w których udział wzięło 273 252 osób 

i 24 imprezy artystyczno – rozrywkowe, w których udział wzięło 96 200 osób.  

Skontrolowano 23 imprezy masowe. Do 30 października 2015 r. zgłoszono 81 zawiadomień  

o zamiarze organizacji zgromadzeń z czego 72  zgromadzenia odbyły się i uczestniczyło w nich 23 800 

osób. Organizatorzy zgromadzeń w 33 przypadkach zwrócili się o zabezpieczenie zgromadzenia przez 

Policję i Straż Miejską. Natomiast w 11 zgromadzeniach uczestniczył przedstawiciel Prezydenta Miasta 

Białegostoku. Pan Dyrektor poinformował, iż od 14 października 2015 r. weszła w życie nowa ustawa 

Prawo zgromadzeń publicznych tj. zwykły; uproszczony oraz możliwość odbywania zgromadzeń 

spontanicznych. Zgromadzenie zgłaszane w trybie uproszczonym zgodnie z obecnymi uregulowaniami 

organizator zgłasza do Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni  

i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia. Zgromadzenie, by mogło zostać zgłoszone  
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w trybie uproszczonym, nie może powodować utrudnienia dla ruchu drogowego, a w szczególności 

powodować zmiany w jego organizacji. Ustawa nie przewiduje możliwości zakazania odbycia 

zgromadzenia zgłoszonego w tym trybie. Nowością w ustawie jest zgromadzenie spontaniczne, które 

można zorganizować w związku z zaistniałym, nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia 

wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub 

mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej. Tego rodzaju zgromadzenie zgodnie z ustawą nie jest 

objęte obowiązkiem uprzedniego złożenia zawiadomienia o zamiarze jego odbycia. Pan Marian 

Maciejewski  odnosząc się do  serii ataków terrorystycznych, które miały miejsce w Paryżu w dniu   

13 listopada 2015 roku we Francji przedstawił prezentację dotyczącą zagrożeń o podłożu 

terrorystycznym. Pan Dyrektor przypomniał iż,  Prezydent Miasta Białegostoku wydał Zarządzenie  

Nr 773/2015 z dnia 23 września 2015 r. w sprawie wykazu  przedsięwzięć systemu funkcjonowania 

stopni alarmowych na terenie miasta Białegostoku, w którym określone są zadania na rzecz ochrony 

infrastruktury i społeczeństwa w celu przeciwdziałania i minimalizacji skutków ataków terrorystycznych 

lub sabotażowych, w zależności od rodzaju wprowadzanego stopnia alarmowego i polegają  

na skoordynowanym działaniu zarówno  służb, instytucji i organów administracji  odpowiedzialnych  

za bezpieczeństwo  i zarządzanie kryzysowe. 

Podsumowanie działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2015 r. 

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku oraz działania służb, inspekcji i straży w 2015 r., były 

stałym zadaniem Komisji w ramach planowanych kwartalnych posiedzeń mając na względzie 

zapewnienie i podjęcie skutecznych działań gwarantujących bezpieczeństwo i porządek publiczny  

w mieście Białymstoku. Realizując ustawowe zadania w zakresie opiniowania pracy miejskich służb, 

inspekcji i straży w roku 2015 Komisja podczas przeprowadzonych posiedzeń na bieżąco była 

informowana o zagrożeniach, zdarzeniach i prowadzonych działaniach przez Policję, Państwową Straż 

Pożarną, Strażą Miejską oraz pozostałe instytucje i podmioty realizujące zadania na rzecz zapewnienia 

bezpieczeństwa i porządku publicznego 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 instytucji i podmiotów 

miejskich, które rozpatrywano według właściwości i kompetencji uczestniczących przedstawicieli  

lub przekazywano merytorycznym podmiotom celem podjęcia stosownych przedsięwzięć. Ścisła 

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

publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców pozwala na osiągnięcie optymalnego stanu bezpieczeństwa  

i porządku publicznego w Białymstoku. 

 Prezydent Miasta 

 Tadeusz Truskolaski 
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