
  

SPRAWOZDANIE 

PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU 

z dnia 29 grudnia 2021 r. 

z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2021 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) Prezydent Miasta Białystok składa Radzie Miasta 

Białystok sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2021 rok. W 2021 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. W związku ze stanem epidemii obowiązującym 

na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w 2021 roku odbyły się cztery posiedzenia Komisji, w tym jedno w trybie 

zdalnym. W trakcie spotkań omawiano takie tematy jak: 

- 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 bieżącej sytuacji epidemicznej na terenie miasta w związku z epidemią koronawirusa; 

- realizacja zadań związanych z systemem szczepień i transportu; 

- działania podejmowane podczas zgromadzeń organizowanych w trakcie trwania epidemii; 

- organizacja i zasady działania ratownictwa medycznego na terenie miasta Białystok w okresie występowania 

epidemii COVID-19; 

- realizacja przedsięwzięć i programów profilaktycznych ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa osób 

starszych w mieście; 

- skutki zdalnego nauczania dzieci i młodzieży – zagrożenia z tym związane; 

- zagrożenia w ruchu drogowym powodowane przez dzikie zwierzęta; 

- cieśnienie i wydajność w miejskiej sieci wodociągowej dla hydrantów zewnętrznych stanowiących źródło 

wody do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru; 

- zagrożenia pożarowe w kontekście nielegalnych składowisk odpadów; 

- organizacja oraz funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w sytuacji braku dostaw 

energii elektrycznej; 

- ocena zadań związanych z okresem zimowym 2020/2021 w mieście; 
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- profilaktyka i zagrożenia pożarowe w okresie grzewczym sezonu zimowego w odniesieniu do obiektów 

udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym; 

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

związane z bezpieczeństwem w okresie zimowym; 

- podjęcie działań w zakresie problemu pojawiających się dzików na terenie miasta; 

- projekt budżetu Miasta Białegostoku w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na 2022 rok; 

- podsumowanie działalności Komisji za 2021 rok. 

Posiedzenia Komisji bezpieczeństwa i porządku 

I. Pierwsze posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 18 marca 2021 r. 

W związku z trwającym stanem epidemii na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, pierwsze posiedzenie Komisji 

bezpieczeństwa i porządku odbyło się w trybie zdalnym. Poprowadził je Dyrektor Biura Zarządzania 

Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku. Zgodnie z harmonogramem, na wstępie Komisja 

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

przeciwpożarowej na terenie miasta. W 2020 r. na terenie Białegostoku stwierdzono ogółem 5 886 

przestępstw, podczas gdy w 2019 r. stwierdzono 5 885 przestępstw, co stanowi wzrost o 1 zdarzenie,  

tj. o + 0,016%, a wskaźnik wykrywalności ukształtował się na poziomie 72,29% (w 2019 r. – 69,31%). 

Następnie informacje w tym zakresie przedstawił przedstawiciel Straży Miejskiej. W analizowanym okresie 

strażnicy Straży Miejskiej w Białymstoku ujawnili 10 658 wykroczeń. W strukturze ujawnionych 

wykroczeń, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (głównie dotyczące 

niewłaściwego parkowania pojazdów), stanowiły liczbę 5 890, wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku 

publicznego (niszczenie zieleni i zanieczyszczanie miejsc dostępnych dla publiczności) stanowiły liczbę 

1 029. W stosunku do ujawnionych sprawców wykroczeń strażnicy zastosowali ogółem 3 950 pouczeń, 

ukarali grzywną nakładaną w drodze mandatu karnego 4 129 osób, w 387 przypadkach zostały sporządzone 

wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego, 631 spraw zakończono odstąpieniem od skierowania wniosku 

o ukaranie lub przekazano innym organom. W następnej kolejności przedstawiono informacje 

o bezpieczeństwie w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 

2020 r. miało miejsce 1 408 zdarzeń, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, nastąpił 

spadek o 8,4% (tj. o 130 zdarzeń). Straż Pożarna wyjeżdżała do zdarzeń średnio co 6 godzin 13 minut  

(w analizowanym okresie 2019 r. – co 5 godzin 41 minut). Następnie uczestnicy posiedzenia omówili 

kolejny punkt harmonogramu – bieżąca sytuacja epidemiczna na terenie miasta oraz realizacja zadań 

związanych z systemem szczepień i transportu. Głos w tym zakresie zabrał Państwowy Powiatowy Inspektor 

Sanitarny w Białymstoku. Liczba osób z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku trwania 

epidemii – 19 098, w tym: liczba aktywnych przypadków – 3 256, liczba ozdrowieńców – 15 512, liczba 

zgonów – 330. Liczba osób w izolacji domowej (od początku trwania epidemii) – 16 548, liczba osób 

hospitalizowanych z powodu zakażenia (od początku trwania epidemii) – 2 550. Liczba osób objętych 

kwarantanną (od początku trwania epidemii) – 53 238. Jako następny w tym zakresie głos zabrał Dyrektor 

Departamentu Spraw Społecznych UM w Białymstoku. W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie 

w Białymstoku zaszczepionych jest 68% pracowników, w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Baranowickiej 

– 93,09% mieszkańców i 40% pracowników, natomiast w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej – 

89% mieszkańców i 53% pracowników. Następnie głos zabrał Dyrektor Zarządu Białostockiej Komunikacji 

Miejskiej, który omówił kwestię transportu osób niepełnosprawnych na szczepienia przeciwko COVID-19. 

Jak zaznaczył, zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego, Prezydent Miasta Białegostoku został 

zobligowany do zorganizowania transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz 

do zorganizowania telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach 

przeciwko wirusowi. Następnie uczestnicy posiedzenia przeszli do omówienia kolejnego punktu 

harmonogramu – ocena realizacji zadań związanych z okresem zimowym 2020/2021 w mieście Białystok. 

Jako pierwszy w tym zakresie, głos zabrał Dyrektor PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok Rejon 

Energetyczny Białystok-Miasto, który zaznaczył, że podczas zimy nie wystąpiły zdarzenia nadzwyczajne, 

inne i groźniejsze niż standardowo podczas minionych zim. Jako drugi w tym zakresie głos zabrał 

przedstawiciel białostockiego oddziału Polskiej Spółki Gazownictwa, który poinformował, że mimo dużych 

opadów śniegu i niskiej temperatury nie odnotowano poważnych zagrożeń dla infrastruktury krytycznej 

w mieście. Natomiast przedstawiciel Enea Ciepło zaznaczył, że w mijającym okresie zimowym wystąpiło 

10 zdarzeń, skutkujących kilkugodzinnym wyłączeniem dostaw, aczkolwiek nie były to nagłe wyłączenia 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 243



tylko kontrolowane sytuacje awaryjne, których naprawa mogła zostać odłożona w czasie. Z kolei Dyrektor 

Wodociągów Białostockich dodał, że nie zanotowano awarii skutkujących długotrwałym brakiem wody, 

o mniejszych awariach każdorazowo informowane było Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

Miasto Białystok nie odczuwa żadnych problemów związanych z drobnymi awariami, ponieważ 

uruchamiane jest wtedy awaryjne zasilanie w wodę. Następnie Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku 

zaznaczył, że Straż Miejska przyjęła, zrealizowała lub przekazała innym podmiotom do realizacji: 1 102 

zgłoszenia dotyczyły nieodśnieżonych lub oblodzonych jezdni, 550 zgłoszeń dotyczyło nieodśnieżonych lub 

oblodzonych chodników. Z kolei Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji 

w Białymstoku, poinformował, że policja w okresie zimowym otrzymała 29 zgłoszeń z Centrum 

Powiadamiania Ratunkowego. Wszelkie zgłoszone i stwierdzone przez policję nieprawidłowości związane 

z utrudnieniami w związku z intensywnymi opadami śniegu były przekazywane niezwłocznie służbom 

miejskim odpowiedzialnym za utrzymanie dróg w okresie zimowym. Następnie uczestnicy posiedzenia 

poruszyli kolejny punkt spotkania – skutki zdalnego nauczania dzieci i młodzieży – zagrożenia z tym 

związane. W tym zakresie głos zabrała Dyrektor Departamentu Edukacji UM w Białymstoku.  

Jak zaznaczyła, z powodu koronawirusa zamknięto szkoły i wprowadzono zdalne nauczanie. Konieczność 

nauki zdalnej wymusiła dłuższe spędzanie czasu przed komputerem, co skutkuje przemęczeniem, 

przeładowaniem informacjami, rozdrażnieniem, wrażeniem odosobnienia. Brak dostępu do Internetu oraz 

sprawnego sprzętu może powodować wystąpienie u dzieci obniżenie poczucia wartości. Zdalne nauczanie 

z całą pewnością wpływa także negatywnie na rozwój społeczny młodych ludzi, pogorszyły się relacje 

z rówieśnikami. Następnie uczestnicy posiedzenia przeszli do omówienia kolejnego punktu harmonogramu – 

organizacja i funkcjonowanie systemu bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w sytuacji braku dostaw energii 

elektrycznej. W tym zakresie głos zabrał – Zastępca Dyrektora Departamentu Obsługi Urzędu. W dwóch 

lokalizacjach urzędu mieszczą się serwerownie z kluczowymi dla ciągłości pracy urzędu bazami danych. 

Lokalizacje te posiadają zasilanie podstawowe i rezerwowe. W momencie braku dostaw energii następuje 

włączenie zasilania awaryjnego. Maksymalnie w przeciągu 5 minut następuje uruchomienie agregatów 

prądotwórczych. Ich praca pozwala w pełni na zabezpieczenie danych na serwerach i praktycznie może 

trwać nawet kilka godzin. 

II. Drugie posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 17 czerwca 2021 r. 

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

przestępczości oraz ochrony przeciwpożarowej w Białymstoku. W ciągu pierwszych 5 miesięcy 2021 r.  

na terenie Białegostoku ujawniono ogółem 2 477 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. 

stwierdzono 2 287 przestępstw, co stanowi wzrost o 138 zdarzeń, tj. o + 9,92%, a wskaźnik wykrywalności 

ukształtował się na poziomie 80,14% (w 2020 r. – 75,68%). Analizując powyższe dane statystyczne można 

stwierdzić, iż ogólna liczba ujawnionych na terenie miasta Białegostoku przestępstw wzrosła, wzrosła też ich 

wykrywalność. W zakresie ochrony przeciwpożarowej, na terenie miasta w okresie od 1 stycznia do 31 maja 

2021 r. miało miejsce 639 zdarzeń, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, nastąpił wzrost 

o 16,2% (tj. o 89 zdarzeń). Straż Pożarna wyjeżdżała średnio co 5 godzin 40 minut. W analizowanym 

okresie, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku podjęli 7 059 interwencji oraz ujawnili 5 521 

wykroczeń. Następnie głos zabrał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, który omówił 

aktualną sytuację epidemiologiczną na terenie miasta. 24 476 – liczba ozdrowieńców (od początku trwania 

epidemii), 462 – liczba zgonów (od początku trwania epidemii), 24 237 – liczba osób przebywających 

w izolacji domowej (od początku trwania epidemii), 53 096 – liczba osób przebywających w kwarantannie 

(od początku trwania epidemii). Następnie uczestnicy posiedzenia przeszli do omówienia kolejnego punktu 

harmonogramu – działania podejmowane podczas zgromadzeń organizowanych w trakcie trwania epidemii. 

W tym zakresie głos zabrał Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, 

który poinformował, że w trakcie trwania epidemii policjanci w okresie od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. 

realizowali ustawowe zadania w ramach posiadanych uprawnień podczas zabezpieczenia zgromadzeń. 

W przedmiotowym okresie odnotowano 32 wystąpienia społeczne, zgłoszone zarówno w trybie zwykłym, 

uproszczonym oraz przedsięwzięcia, które nie zostały zgłoszone zgodnie z Ustawą prawo o zgromadzeniach 

W trakcie zabezpieczenia zgromadzeń działania Policji były prowadzone zgodnie z obowiązującymi 

formami działań policyjnych. W wielu przypadkach liczba osób biorąca udział w zgromadzeniu była wyższa 

niż deklarowana w zgłoszeniu przez organizatora. Przypadki naruszenia przepisów Rozporządzenia Rady 

Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii były szczegółowo analizowane poprzez przeprowadzenie czynności wyjaśniających celem 

ustalenia czy został popełniony czyn wyczerpujący znamiona wykroczenia. Następnie omówiono kolejny 

punkt harmonogramu – zagrożenia w ruchu drogowym powodowane przez dzikie zwierzęta. W tym zakresie 
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głos zabrał Komendant Straży Miejskiej, który zaznaczył, że służba dyżurna Straży Miejskiej w okresie  

od 1 stycznia do 31 maja 2021 r. odnotowała 50 zgłoszeń dotyczących przebywania dzikich zwierząt 

w przestrzeni publicznej i mogących stwarzać zagrożenie w ruchu drogowym, w tym: 3 zgłoszenia 

potwierdzone dotyczące dzikich zwierząt bezpośrednio przebywających na jezdni; 8 zgłoszeń 

potwierdzonych dotyczących dzikich zwierząt przebywających na terenach zielonych w obrębie ulic; 

6 zgłoszeń dotyczących rannych zwierząt przebywających na drodze lub w jej rejonie, które zostały 

przekazane w ramach całodobowego pogotowia dla zwierząt do firmy „GROT”; 4 potwierdzone zgłoszenia 

o martwych zwierzętach leżących na poboczu jezdni; 29 zgłoszeń niepotwierdzonych. Według 

przeprowadzonej analizy przyjętych zgłoszeń, dotyczących zagrożenia w ruchu drogowym spowodowanego 

przez dzikie zwierzęta, najwięcej stanowiły: 18 zgłoszeń dotyczyło saren, 17 zgłoszeń dotyczyło łosi, 

5 zgłoszeń dotyczyło poruszających się po drodze kaczek, 2 zgłoszenia dotyczyły dzików. Następnie 

uczestnicy posiedzenia przeszli do omówienia kolejnego punktu harmonogramu – ciśnienie i wydajność 

w miejskiej sieci wodociągowej dla hydrantów zewnętrznych stanowiących źródło wody do celów 

przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. W tym zakresie głos zabrał Zastępca Komendanta 

Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, który poinformował, że białostocka Straż Pożarna 

nie ma problemów w zakresie wydajności miejskiej sieci wodociągowej, z wyjątkiem okolic PKP, które 

zostało już zobowiązane do postawienia przepompowni. 

III. Trzecie posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 24 września 2021 r. 

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

przestępczości oraz ochrony przeciwpożarowej w Białymstoku. W ciągu 8 miesięcy 2021 r. na terenie 

Białegostoku ujawniono ogółem 3 808 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. 

stwierdzono 3 708 przestępstw, co stanowi wzrost o 100 zdarzeń, tj. + 2,69%, a wskaźnik wykrywalności 

ukształtował się na poziomie 75,17% (w 2020 r. –  76,39%). Analizując powyższe dane statystyczne można 

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

spadła ich wykrywalność. W zakresie ochrony przeciwpożarowej, na terenie miasta w okresie od 1 stycznia 

do 31 sierpnia 2021 r., miały miejsce 1 104 zdarzenia, w porównaniu do analogicznego okresu roku 

ubiegłego nastąpił wzrost o 11,4% (tj. o 113 zdarzeń). Straż Pożarna wyjeżdżała w tym czasie do zdarzeń 

średnio co 20 godzin 44 minuty. W analizowanym okresie, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku 

zarejestrowali ogółem 17 958 zgłoszeń oraz podjęli 11 138 interwencji. W okresie od 1 stycznia  

do 31 sierpnia 2021 r. operatorzy Monitoringu Wizyjnego Miasta ujawnili 2 939 zdarzeń, w porównaniu  

do analogicznego okresu roku ubiegłego stanowi to spadek o 11,9%, kiedy to ujawniono 3 335 zdarzeń. 

W analizowanym okresie, Straż Miejska uczestniczyła przy zabezpieczaniu 121 wydarzeń, a w ramach 

działań profilaktyczno-edukacyjnych strażnicy przeprowadzili łącznie 309 spotkań, w których wzięło udział 

7 416 osób. Następnie głos zabrał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, który omówił 

bieżącą sytuację epidemiologiczną na terenie miasta. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie  

od początku trwania epidemii – 25 311, liczba ozdrowieńców od początku trwania epidemii – 24 647, liczba 

zgonów od początku trwania epidemii – 463. Liczba zaszczepionych w białostockich punktach szczepień 

(na dzień 23.09.2021 r.) – 229 945 osób. Następnie uczestnicy posiedzenia przeszli do omówienia kolejnego 

punktu harmonogramu – realizacja przedsięwzięć i programów profilaktycznych ukierunkowanych  

na poprawę bezpieczeństwa osób starszych w mieście. W tym zakresie, głos jako pierwszy zabrał 

Komendant Straży Miejskiej w Białymstoku. Z myślą o bezpieczeństwie osób starszych Straż Miejska 

przygotowała cykl zajęć „Bezpieczny senior”. Zajęcia prowadzone są w klubach osiedlowych, w ramach 

których strażnicy poruszają taką tematykę jak „Monter, wnuczek, policjant i inni”, „Sprzedać za wszelką 

cenę”, „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, „Bezpieczne spotkanie”. Do sierpnia 2021 r. odbyły się także 

dwa spotkania z seniorami zrzeszonymi w Radzie Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. 

Celem spotkań z seniorami jest ich aktywizacja oraz uświadomienie osób starszych o zagrożeniach 

występujących w mieście, poszerzenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i prawa, a także nauka metod 

postępowania w sytuacjach niebezpiecznych oraz zapobiegania zagrożeniom. Jako kolejny w tym zakresie 

głos zabrał Naczelnik Wydziału Sztab Policji Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku, który wśród 

działań policji w tym temacie wymienił między innymi: konkurs pn. „Dzieci rymowanie = bezpiecznych 

zasad przez dziadków przestrzeganie”, spotkanie o bezpieczeństwie z seniorami w ramach programu 

„Pomoc, a nie przemoc”, cykl spotkań z seniorami w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Świerkowej, 

„Forum Seniora”, spotkania z seniorami podczas obchodów „Światowego dnia praw osób starszych”. Z kolei 

Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM w Białymstoku zaznaczył, że Miasto Białystok realizuje 

dwa programy mające na celu pomoc osobom starszym. Program „Złota rączka” polegający na wsparciu 

przede wszystkim starszych białostoczan i białostoczanek, mieszkających samotnie, niezamożnych, 
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niepełnosprawnych lub przewlekle chorych. Seniorzy mogą z tej pomocy korzystać bezpłatnie. Zlecenia 

najczęściej dotyczą wymiany uszczelek w oknach, naprawy lub wymiany klamek w drzwiach, baterii 

umywalkowych, naprawy włączników. Funkcjonuje również program „Cyfrowe porady dla Seniora”, 

w ramach którego białostoczanie powyżej 60 roku życia uzyskają pomoc w zakresie korzystania 

z komputera, tabletu czy telefonu. Następnie omówiono kolejny punkt harmonogramu – zagrożenia 

pożarowe w kontekście nielegalnych składowisk odpadów. W tym zakresie głos zabrał Naczelnik Wydziału 

Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku, który 

zaznaczył, że w 2021 r. białostocka Straż Pożarna wydała w tym zakresie opinie, na podstawie których 

Urząd Miejski w Białymstoku wydał decyzje o usunięciu odpadów z działek (ul. Dziecinna 2,  

ul. Wysockiego 15 oraz działka geodezyjna nr 12). Przeprowadzono również 21 kontroli obiektów i terenów, 

w obrębie których gromadzone są odpady (w tym przeznaczone do magazynowania, zbierania, przetwarzania 

i wytwarzania), a także wydano 18 postanowień w sprawie uzgodnienia warunków ochrony 

przeciwpożarowej zawieranych w operatach przeciwpożarowych. Następnie omówiono organizację i zasady 

działania ratownictwa medycznego na terenie miasta Białegostoku w okresie występowania epidemii 

COVID-19. W tym zakresie głos zabrał Zastępca Dyrektora ds. medycznych SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji 

Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Jak poinformował, na początku epidemii w 2020 roku zespoły 

ratownictwa medycznego rozlokowano po przychylnych parafiach w celu zminimalizowania możliwości 

wzajemnego zakażania się. Początek epidemii był bardzo trudny ze względu na brak środków ochrony 

osobistej oraz ciągle zmieniających się wytycznych Ministerstwa Zdrowia, które nie zawsze były precyzyjne 

i nakładały coraz więcej obowiązków na ratowników medycznych. Dodatkowym problemem były zamknięte 

gabinety Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Szpitalne Oddziały Ratunkowe (tylko dwa działające 

w Białymstoku). Sytuacja poprawiła się w momencie otwarcia szpitala jednoimiennego w hali sportowej 

Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a także po pojawieniu się większej ilości laboratoriów 

badających próbki na terenie miasta. 

IV. Czwarte posiedzenie Komisji bezpieczeństwa i porządku odbyło się 3 grudnia 2021 r. 

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

przestępczości oraz ochrony przeciwpożarowej w Białymstoku. W ciągu 10 miesięcy 2021 r. na terenie 

Białegostoku ujawniono ogółem 4 666 przestępstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2020 r. 

stwierdzono 4 639 przestępstw, co stanowi wzrost o 27 zdarzeń, tj. + 0,58%, a wskaźnik wykrywalności 

ukształtował się na poziomie 72,03% (w 2020 r. –  74,74%). Analizując powyższe dane statystyczne można 

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

nieznacznie ich wykrywalność. W analizowanym okresie, funkcjonariusze Straży Miejskiej w Białymstoku 

ujawnili 10 683 wykroczenia. W zakresie ochrony przeciwpożarowej, na terenie miasta w okresie od 

1 stycznia do 30 listopada 2021 r., miało miejsce 1 557 zdarzeń, w porównaniu do analogicznego okresu 

roku ubiegłego, nastąpił wzrost o 18,7% (tj. o 245 zdarzeń). Straż Pożarna wyjeżdżała średnio co 5 godzin 

8 minut. Następnie głos zabrał Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, który omówił 

bieżącą sytuację epidemiologiczną na terenie miasta. Dane (stan na 3.12.2021 r.): liczba osób 

z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 od początku trwania epidemii – 36 762, liczba ozdrowieńców – 

34 186, liczba zgonów – 580, liczba aktywnych przypadków – 1 996, liczba zaszczepionych w białostockich 

punktach szczepień – 238 437. Następnie uczestnicy posiedzenia przeszli do omówienia kolejnego punktu 

harmonogramu – profilaktyka i zagrożenia pożarowe w okresie grzewczym sezonu zimowego w odniesieniu 

do obiektów udzielających tymczasowego schronienia osobom bezdomnym. W tym zakresie głos zabrał 

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Jak zaznaczył, co roku w okresie 

zimowym funkcjonariusze Straży Pożarnej przeprowadzają w takich obiektach kontrole. W roku bieżącym, 

ze względu na stan epidemii, kontrole nie zostały przeprowadzone osobiście, ale zwrócono się do każdego 

ośrodka z prośbą o raport ze zmian w obiekcie. W związku z tym, kontrolę przeprowadzono tylko tam, gdzie 

nastąpiły jakieś zmiany. Następnie omówiono stan przygotowań oraz prowadzone działania służb miejskich 

i podmiotów realizujących przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem w okresie zimowym. Jako 

pierwszy w tym zakresie, głos zabrał Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych UM w Białymstoku. 

W 2021 r. swoją działalność kontynuują placówki dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością 

(Caritas Archidiecezji Białostockiej, Stowarzyszenie „Ku Dobrej Nadziei”, Fundacja „Dialog”, 

Stowarzyszenie Penitencjarne „Patronat” Oddział w Białymstoku, „Eleos” Prawosławny Ośrodek 

Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej, Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy, 

Fundacja „SpeSalvi”). Następnie w tym zakresie, głos zabrał Zastępca Komendanta Straży Miejskiej 

w Białymstoku, który zaznaczył, że Straż Miejska jak co roku współpracuje z Departamentem Gospodarki 

Komunalnej i Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego w ramach Systemu Zimowego Utrzymania 
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Miasta. Funkcjonariusze Straży Miejskiej są także w stałym kontakcie z Dyżurnym Synoptykiem IMGW 

w Białymstoku w celu uzyskania informacji o przewidywanych możliwościach wystąpienia niepożądanych 

zjawisk atmosferycznych. Następnie omówiono kolejny punkt harmonogramu – podjęcie działań w zakresie 

problemu pojawiających się dzików na terenie miasta. Jako pierwszy w tym zakresie głos zabrał Kierownik 

Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, który przedstawił statystykę w zakresie zgłoszeń 

wpływających do MCZK. W 2020 r. – 221 zgłoszeń, w 2021 r. – 48 zgłoszeń. Następnie głos zabrał 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej w Białymstoku. Straż Miejska w okresie od 1 stycznia  

do 30 listopada 2021 r. odnotowała 46 zgłoszeń dotyczących przebywania dzików na terenie miasta (16 – na 

osiedlu Białostoczek, 10 – na osiedlu Dziesięciny, 11 – na osiedlu Jaroszówka, 3 – na osiedlu Antoniuk, 3 – 

na osiedlu Wygoda/Pieczurki, 2 – na osiedlu Dojlidy Górne, 1 – na osiedlu Dojlidy). W poszczególnych 

miesiącach największą liczbę zgłoszeń dotyczących dzików odnotowano: 11 – w lipcu; 9 – w czerwcu; 5 – 

w lutym, sierpniu i wrześniu; 2 – w styczniu; 1 – w maju, październiku i listopadzie. Spośród wszystkich 

46 przyjętych zgłoszeń, 16 dotyczyło przebywania dzików na terenie lasu oraz w rejonie ogródków 

działkowych między osiedlami Białostoczek i Dziesięciny, natomiast 11 dotyczyło martwych dzików. 

Następnie głos zabrał Dyrektor Biura Zarządzania Kryzysowego, który poinformował o planach na przyszłe 

lata w tym zakresie. W związku z podjętą Uchwałą nr XXVIII/365/2021 Sejmiku Województwa Podlaskiego 

z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczenia populacji 

zwierząt łownych (dzików) na terenie miasta Białegostoku na wniosek Prezydenta Miasta, miasto Białystok 

podjęło już działania w tym zakresie (zaplanowanie środków finansowych w budżecie na 2022 rok, 

przygotowanie zamówienia na wykonanie usługi odstrzału). 

Podsumowanie działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2021 r. 

Analiza i ocena stanu bezpieczeństwa i porządku oraz działania służb, inspekcji i straży w 2021 r. były 

stałym zadaniem Komisji w ramach organizowanych kwartalnych posiedzeń, mając na względzie 

zapewnienie i podjęcie skutecznych działań gwarantujących bezpieczeństwo i porządek publiczny 

w mieście. Realizując ustawowe zadania w zakresie opiniowania pracy służb miejskich, inspekcji i straży 

w roku 2021, 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 (w szczególności w zakresie panującej epidemii), 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. Przyjęty plan pracy 

Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2021 roku został w pełni zrealizowany, a omawiane tematy 

i zagadnienia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa przyczyniły się do 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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