
SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA MIASTA BI.4.LEGOSTOKU

zd a2l gtJdnia2022 t.

z dzialalnoSci Komisji bezpieczeristwa i porz4dku w 2022 roku

Na podstawie art.38b ust.3 wzwi4zku 2art.92 ust. lpkt2ustawy zdnia 5 czerwca t998r. o samorzqdzie
powiatowym (Dz.rJ. 22022t. poz. 1526) Prezydent Miasta Bialystok sklada Radzie Miasta Bialystok
sprawozdanie z dzialalnoSci Komisji bezpieczeristwa i porzqdku za 2022 rok. W 2022 roku Komisja kontynuowala
zadania z zayres! bezpieczeristwa obywateli i porz4dku publicznego wynikajqce z zapis6w ww. ustawy oraz inne

zadania wynikaj4c e z przyjgtego harmonogramu pracy. Omawiana tematyka dotyczyla gl6wnie analizy ioceny
zagroiefi i zdarzei oraz pracy Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Pafistwowej Stra2y Pozarnej, Strazy

Miejskiej, a takze innych jednostek organizacyjnych zajmujqcych sig zadaniami z zzkrest bezpieczenstwa
i porz4dku publicznego. Zgodnie z rocznym harmonogramem pracy Komisji odbyty sig 4 posiedzenia, w trakcie
kt6rych omawiano takie tematy, jak:

- informacja o stanie bezpieczefstwa i porz4dku publicznego w Bialymstoku;

- realizacja zadai pnezsltdz Miejskq w zakresie bezpieczeristwa i porz4dku publicznego;

- informacia o stanie bezpieczefstwa w zakesie ochrony przeciwpoZarowej;

- informacja o przestgpczoSci na terenie Bialegostoku;

- ocena biei4cej sytuacj i epidemicznej na terenie miasta w zwiqzku z zzkuaeniani wirusem
SARS-CoV-2:

- ocena realizacji ,,Programu zapobiegania przestgpczoSci oraz ochrony bezpieczeflstwa obywateli i porzqdku
publicznego Miasta Bialegostoku";

- przedsigwzigcia oraz zasady wsp6lpracy na rzecz zapewnienia bezpiecznego wypoczynku dzieci imlodziezy
w sezonie letnim;

- dostosowarie oddzial6w przedszkolnych w szkolach do wymagari przepis6w w zakesie ochrony
przeciwpo2arowej;

- biez4ca informacja o sposobie ograniczenia populacji zwierzqt townych (dzik6w) na terenie miasta
Bialegostoku;

- funkcjonowanie Miejskiego Centrum Monitoringu Wizyjnego w Bialymstoku;

- zgromadzenia mobilne w kontekScie ustawy Prawo o zgromadzeniach;

- funkcjonowanie C entrum Zarz4d,zania Ruchem ijego wlyw na bezpieczeftstwo w ruchu drogowym w mie5cie;

- interwencje PSP w zwiqzku z falszywymi alarmami generowanymi przez instalacjg wykrywania poZaru;

- dzialalnoSi ratownictwa medycmego na terenie miasta Bialystok w kontekScie przebywania uchod2c6w
z Ukrainy;

- dzialania podejmowane w zwiqzku z rosn4c4 iloSci4 zdarzefi samob6jczych na terenie miasta;

- projekt budzetu Miasta Bialegostoku w zakresie bezpieczeflstwa i porzqdku publicznego na 2023 rok;

- profilaktyka i zagroZenia po2:arowe w okesie grzewcrym sezonu zimowego w odniesieniu do obiekt6w
udzielaj4cych tymczasowego schronienia osobom bezdomnym;

- zabezpieczenie ludnoSci uchod2czej z terenu Ukainy na okes zimowy;

- zabezpieczenie obiekt6w - pustostan6w przed zagroieniami okesu zimowego;

- stan przygotowah do okresu zimowego na terenie miasta;

- podsumowanie dzialalnoSci Komisji za 2022 rok.

Posiedzenia Komisji bezpieczeistwa i poiz4dku
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I. Pierwsze posiedzenie Komisji bezpieczefstwa i porz4dku odbylo sit 25 marca2022 r.

Pierwsze posiedzenie Komisji bezpieczeistwa iporzqdku w2022r. poprorvadzil Dyrektor Biura Zarzqdzania
Kryzysowego Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku. Zgodnie z harmonogramem. na rvstEpie Komisja zapoznala
sig zanaliz4 stanu bezpieczefistwa iporzqdku publicznego, przestgpczoSci, ochrony przeciwpozarowej oraz
dzialan Strazy Miejskiej za rok 2021 . W 2021 r. na terenie Bialegostoku stwierdzono ogolem 5 828 przestgpstw,
podczas gdy w2020r. stwierdzono 6ll2 przestgpstw, co stanowi spadek 0284 zdarzenia, tj. o- 4.610/o.

a wskaZnik wykrywalnoSci uksaattowal siE na poziomie 67,23ok (w 2020 r. - 73,02%). Nastgpnie infonnacje
w tym zakresie przedstawil przedstawiciel StraZy Miejskiej. W analizowanym okresie stra2nicy Strazy Miejskiej
w Bialymstoku ujawnili l3 040 wykroczeri. W strukturze ujawnionych wykrocze6, wykroczenia przeciwko
bezpieczeistrvu iporz4dkowi w komunikacji (gl6wnie dotycz4ce niewla5ciwego parkowania pojazd6w),
stanowily liczbg 9 201. wykroczenia przeciwko urz4dzeniom u2ytku publicznego (niszczenie zieleni
i zanieczyszczanie miejsc dostgpnych dla publicznoSci) stanowily liczbg I l5l. W stosunku do ujawnionych
sprawc6w wykroczef straznicy zastosowali og6lem 4 750 pouczeri, ukarali grzywn4 nakladan4 w drodze
mandatu kamego 6 484 osoby, w 560 przypadkach zostaly sporz4dzone wnioski o ukaranie do S4du
Rejonowego, I 246 spraw zakoriczono odstqpieniem od skierowania wniosku o ukaranie lub przekazano innym
organom. W nastgpnej kolejnoSci przedstawiono informacje o bezpieczenstwie w zakresie ochrony
przeciwpo2arowej. W okresie od I stycznia 2021 r. do 3l grudnia 2021 r. mialo miejsce I 687 zdarzefi,
w por6wnaniu do analogicznego okresu roku ubieglego, nast4pil wzrost o279 zdarzef. Straz Pozarna
rvyjezdZala do zdarzeri Srednio co 5 godzin I I minul (w analizowanym okresie 2020 r. - co 6 godzin l3 minut).
Nastgpnie uczestnicy posiedzenia om6wili kolejny punkt harmonogramu - bieZ4ca sytuacja epidemiczna na

terenie miasta. Clos w tym zakresie zabral Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Bialymstoku. Liczba
os6b z potwierdzonym zakaZeniem SARS-CoV-2 od poczqtku trwania epidemii - 53805, wtym: liczba
ozdrowiefc6w - 52746.liczba zgonlw - 724. Liczba os6b w izolacji domowej (od poczqtku trwania epidemii)

- 47 807, liczba os6b hospitalizowanych z powodu zakaZenia (od pocz4tku trwania epidemii) - 5 998. Liczba
os6b w pelni zaszczepionych (od pocz4tku trwania epidemii) - 255 624.

II. Drugie posiedzerie Komisji bezpieczefistwa i porzqdku odbylo sig 24 czerwca 2022 r.

W pierwszej kolejno5ci Komisja zapoznala sig zbie2qcym stanem bezpieczeristwa iporzqdku publicznego,
przestgpczoSci oraz ochrony przeciwpoZarowej w Bialymstoku. Wci4gu pierwszych 5 miesigcy ?022 r. na

terenie Bialegostoku ujawniono og6lem 2180 przestqpsfw, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r.

stwierdzono 2 472 przesljpstwa. co stanowi spadek o292 zdarzeni4 tj. o- 11,81%, a wskerZnik wykrywalnoSci
uksaaltowal sig na poziomie 71,78Y, (w 2021 r. - 80,06%). Analizuj4c powyzsze dane stafystyczne mozna
stwierdzic, i2 o96lna liczba ujawnionych na terenie miasta Bialegostoku przestgpstw jest nizsza, nastqpil spadek
wykrywalnosci o - 8.28yo ptzy nizszej dynamice przestgpst\v. W zakresie ochrony przeciwpozarowej, na terenie
miasta w okresie od I stycznia do 3l maja 2022 r. mialo miejsce 837 zdarzen, w por6wnaniu do analogicznego
okresu roku ubieglego, nastqpil wzrost o 3lYo (tj. o 198 zdarzei.r). StraZ Pozarna wyjezdzala Srednio co 4 godziny
l9 minut. W analizowanym okresie, funkcjonariusze Strazy Miejskiej w Biaiymstoku podjgli 6 656 interwencji
oraz ujawnili 5331 wl kroczeri. Nastgpnie uczestnicy posiedzenia przeszli do om6wienia nast9pnego punktu
harmonogramu - podejmowane przedsigwziqcia oraz zasady wspolpracy na rzecz zapewnienia bezpiecznego
wypoczynku dzieci imlodzieZy w sezonie letnim. W ramach bezpiecznego wypoczynku dzieci imlodziezy do
Komendy Miejskiej PSP zgloszonych zostalo 14 plac6wek, kt6re zostaty skontrolowane oraz wydano l4 opinii
w tym zakresie. W okesie wakacyjnym na potrzeby zapewnienia naleZytego bezpieczeristwa dzieci i mlodzie2y
w okresie lelniego wypoczynku Straz Miejska w Bialymstoku utworzyta patrol wakacyjny. Kontrolowane byl)
miejsca, gdzie przebywala mlodzieZ, np. podw6rka osiedlowe, place zabaw, boiska, parki, skwery czy tereny
przylegle bezpo6rednio do wody. Na okres wakacyjny zaplanowane byly takze zajgcta w dyzvruj4cych podczas
wakacji przedszkolach oraz miejscach, gdzie odbywaly sig p6lkolonie letnie. Paristwowy Powiatowy lnspektor
Sanitamy w Bialymstoku obj4l nadzorem plac6wki letniego wypoczynku dzieci i mlodziezy zgloszone do
elektronicznej bazy danych prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Bialostocki O5rodek Sportu
i Rekeacji zarzqdza O5rodkiem Sport6w Wodnych ,,Dojlidy". Kqpielisko jest zabezpieczane przez ratownik6w
wodnych. Do zadaf, ratownik6w nale2y czuwanie nad bezpieczeistwem os6b kEpiqcych siQ, korzystajqcych
z plazy, wodnego placu zabaw oraz patrolowanie akwenu todziami. Woda na kqpielisku byla badana trzykrotnie
w trakcie sezonu letniego. Ze strony Departamentu Edukacji rokrocznie wystosowane zostalo pismo do
dyrektor6w szkol i plac6wek oSwiatowych Miasta Bialegostoku z proSb4 o podjgcie dzialari w celu zapewnienia
wlaSciwej organizacji i bezpiecznego wypoczynku dzieci i mlodziezy. W ramach dofinansowania realizacji
zadania o charakterze gminnym w zakresie organizacji wypoczynku letniego dzieci imtodziezy szkolnej.
9 plac6wek o5wiatowych Miasta Bialegostoku bEdzie realizowai p6.lkolonie ikolonie. W ramach corocznie
oglaszanego przez Miasto konkursu ofert na realizacjg zadan publicznych w zakresie wypoczynku letniego
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dzieci imlodzieZy, ll organizacji pozarz4dowych bgdzie organizowai czas wolny mlodszych biatostoczan,

w tym 2 organizator6w w formie p6lkolonii, 9 organizator6w w formie kolonii, biwak6w i oboz6w. Nastgpnie

uczestnicy spotkania przeszli do om6wienia nastgpnego punktu harmonogramu - dostosowanie oddzialow
przedszkolnych w szkotach do wymagari przepis6w w zakesie ochrony przeciwpoZarowej. W tym zakresie glos

zabral Naczelnik Wydzialu Kontrolno-Rozpoznawczego KM PSP w Biatymstoku, kt6ry wyjainil, 2e oddzialy
przedszkolne w szkolach posiadajq zupelnie inne przepisy niz oddziaiy szkolne. Stwarza to problemy

z interpretacjq przepis6w, dlatego organ prowadzqcy moze tworzya Zespoly Szkolno-Przedszkolne idostosowai
tak4 plac6wkg do wymagari rozporzqdzenia, ale nie musi. W prrypadku niedostosowania sig do rozporzqdzenia
plac6wka moze funkcjonowai na takich samych zasadach na jakich funkcjonowata do tej pory. Nastgpnie
przedstawiono biei4c4 sytuacjg w zakresie ograniczenia populacji zwierz4t lownych (dzik6w) na terenie miasta.
Ze zgloszei wplywaj4cych do Miejskiego Centrum Zarz4dzania Kryzysowego w Bialymstoku, wynika 2e

populacja dzik6w w mieicie maleje. W nast9pnej kolejnosci om6wiono funkcjonowanie Miejskiego Centrum
Monitoringu Wizyjnego, kt6re ulokowane jest w strukturach Strazy Miejskiej w Biatymstoku. Wyposazone jest

ono w246 kamer, wtym 154 kamery pracujq w systemie cyfrowym (HD) rejestracji obrazu, 84 kamery
pracujqce w analogowym systemie rejestracji obrazu zostaly sukcesywnie ucyfrowione, pozostale 9 kamer to

kamery typu,.fisheye" umiejscowione w przejiciach podziemnych m.in. na skrz]-zowaniu ul. Sienkiewicza iAl.
Pitsudskiego. W 20?2 r. w ramach modemizacji zostalo zamontowanych 8 kamer wieloprzetwomikowych w 2
punktach kamerowych, wymieniono 3 kamery analogowe na szybkoobrotowe kamery HD. Zarejestrowany obraz
przechowywany jest przez okres od 2ldo 28dni. Zadaniem Centrum Monitoringu Wizyjnego Miasta jest
ochrona spokoju i porz4dku w miejscach publicznych, ochrona obiekt6w komunalnych i urz4dzefi uzyteczno5ci
publicznej przed dewastacj4, czuwanie nad porzqdkiem ikontrola ruchu drogowego. Operatorzy Monitoringu
Wizyjnego Miasta w okresie od I stycmia 2022 r. do 3l maja 2022 r. zaobserwowali l4cznie [ 046 zdarzeh.

Jako kolejny poruszono temal zgromadzeft ,,mobilnych" w kontekScie ustawy Prawo o zgromadzeniach.
Zgromadzenia sq prawem kazdego obywatela zagwarantowane w Konstytucji ikaZdy ma prawo wyra2zi swoje
pogl4dy na kazdy temat i w kazdej formie. W4tpliwo5ci budzijedynie kwestia tego, 2e zgromadzenie ,.mobilne"
nie spelnia wszystkich przestanek, o kt6rych m6wi ustawa Prawo o zgromadzeniach. Pod wzglgdem prawnym
takie przypadki nalezy traktowai jako zgromadzenie w trybie uproszczonym.

III. Trzecie posiedzenie Komisji bezpieczefstwa i porzqdku odbylo sig 23 wrzelnia 2022 r.

W pierwszej kolejno5ci Komisja zapoznala si9 z bie24cym stanem bezpieczefistwa iporz4dku publicznego,
przestgpczosci oraz ochrony przeciwpo2arowej w Bialymstoku. Wci4gu 8 miesigcy 2022 r. na terenie
Bialegostoku ujawniono ogolem 3 691 przesrgpsh{, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. stwierdzono
3 808 przestgpstw, co stanowi spadek o I l7 zdarzefi, t1. - 3,01Yo, a wska2nik wykrywalnoSci uksaattowal sig na
poziomie 69,66% (w 2021 r. - 75,l7Yo). Analizujqc powyzsze dane statystyczne mo2na stwierdzic, i2 og6lna
liczba ujawnionych na terenie miasta Bialegostoku przestgpstw spadla, nieznacznie spadla ich wykrywalnoSi.
W zakesie ochrony przeciwpoz?rowej, na terenie miasta w okresie od I stycznia do 3l sierpnia 2022 r., mialy
miejsce I 513 zdarzeir. w por6wnaniu do analogicznego okesu roku ubieglego nastqpit wzrost o 37yo (tj. o 409

zdarzen)- Straz Pozama wyjezdzala w tym czasie do zdarzei Srednio co 3 godziny 5 I minut. W analizowanym
okesie, funkcjonariusze Stra21 Miejskiej w Biatymstoku zarejestrowali og6lem l5 332 zgloszenia oraz podjgli
l0 498 interwencji. W okresie od I stycznia do 3l sierpnia 2022 r. operalorzy Centrum Monitoringu Wizyjnego
Miasta ujawnili I 809 zdarzeri, w por6wnaniu do analogicznego okresu roku ubieglego stanowi to spadek

o38,4%, kiedy to ujawniono 2939 zdaueh. W analizowanym okesie, Straz Miejska uczestniczyla przy

zabezpieczaniu 174 wydarzei, aw ramach dzialan profilaktyczno-edukacyjnych stra2nicy przeprowadzili
lqcmie 379 spotkaf, w kt6rych wziglo udzial 9 475 os6b. Nastgpnie gtos zabrala Dyrektor ZarzEdu Dr6g
Miejskich Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku, kt6ra om6wila funkcjonowanie Cenlrum ZNzqdzania Ruchem

oraz jego wplyw na bezpieczeistwo w ruchu drogowym w mieScie. System Zarzqdzania Ruchem w mieicie to:
140 skrzyzowari z sygnalizacjami, kilkadziesiqt kilometr6w kanalizacji technicznej iSwiatlowodow, 155 kamer
.,fisheye" oraz 24 kamery stacjoname, l0 znak6w zmiennej treSci umoZliwiaj4ce wy6wietlenie komunikator6w,
t 920 grup sygnalizacyjnych na skrzyzowaniach oraz 3 322 detektory na skrzyzowaniach. Nastgpnie uczestnicy
posiedzenia om6wili - interwencje PSP w zwiqzku z falszywymi alarmami generowanymi przez instalacjg
wykrywania poiaru. W 2022 r. (do 3l sierpnia) w5r6d wszystkich zgloszen. 173 stanowily alarmy falszywe,
z czego z instalacji wykrywania - 127- Nastgpnie glos zabral Zastgpca Dyreklora ds. medycznych SP ZOZ
Wojew6dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bialymstoku, kt6ry przedstawil informacje w zakresie
dziaialnoici ratownictwa medycznego na terenie miasta w kontekscie przebywania uchod2c6w z terenu Ukrainy.
Od lutego do wrzeinia 2022 r. na terenie miasta odnotowano 92 wezwania do obywateli Ukrainy,
w analogicznym okresie roku ubieglego - 15. Wplyw na to ma przede wszystkim fakt, ze od lutego z terenu
tJV,.rainy przyjezdiai4 gl6wnie osoby staBze, kobiety w ciqzy i dzieci. Wzrost jest znaczny, ale nie paralizuje to



pracy Wojew6dzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bialymstoku. W nastgpnej kolejnoSci omowiono -
dzialania podejmowane wzwiqzku z rosnqcq iloSci4 zdarzeri samob6jczych na terenie miasta. Glos wtym
zakresie zabrala Dyrektor Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Biatymstoku. O5rodek Interwencji
Kryzysowej wchodz4cy w struktury Miejskiego Odrodka Pomocy Rodzinie udziela porad psychologicznych.
terapeutycznych. pedagogicznych. socjalnych i prawnych osobom uwiklanym w kryzys suicydalny. Porady
udzielane s4 podczas spotkafi z osobami z my5lami samobojczymi. kt6re zglaszajq sig do OIK. bqdZ zostaty
skierowane przez inne instytucje lub najbliZszych. Przykladowe dzialania to dalsze wsparcie psychologiczne,
psychoedukacja, tworzenie planu bezpieczeristwa, a w ostrym kryrysie samobdjczym wezwanie karetki, a w
niekt6rych sytuacjach rowniez Policji. Opiek4 OIK obejmowany jest czgsto caly system rodzinny. kt6rego ten
kryzys dotyka. Pracownicy OSrodka Interwencji Kryzysowej udzielaj4 r6wnie2 konsultacji nauczycielom.
wychowawcom i pedagogom. w plac6wkach w kt6rych wystgpuje zjawisko pr6b samob6jczych isamob6jstrv.
Prowadzone sq r6wniez konsultacje dla rodzic6w idzieci zglaszaj4cych mySli b4d2 tendencje samob6jcze.
Dodatkowo pracownicy OIK wsp6lpracuj4 z plac6wkami zterenu miasta. zajmujqcymi sig zadaniami
wykaczajqcymi poza moZliwoSci pracownik6w OtK, m.in. plac6wkami medycznymi czy o5rodkami leczenia
uzale2n ie ri.

IV. Czwarte posiedzenie Komisji bezpieczefstwa i porzqdku odbylo sig 2 grudnia 2022 r.

W pierwszej kolejno5ci Komisja zapoznala sig z biez4cym stanem bezpieczeristrva iporz4dku publicznego.
przestgpczoSci oraz ochrony przeciwpoZarorvej w Bialymstoku. Wci4gu l0 miesigcy 2022 r. na terenie
Biategostoku ujawniono og6lem 4509 przestqpstw, podczas gdy w analogicznym okresie 2021 r. stwierdzono
4 666 przestgpstw, co stanowi spadek o 157 zdarzefi, t1. - 3,36Yo. a wska2nik wykrywalnoSci uksztaltowal si9 na
poziomie 68,00% (w 2021 r. - 72,03%o). Analizujqc powy2sze dane statystyczne mo2na stwierdzic, i2 og6lna
liczba ujawnionych na terenie miasta Bialegostoku przestgpstw spadta, niemacznie spadla ich wykrywalnoS6 (-
2,7lYo). W analizowanym okresie. funkcjonariusze Stra2y Miejskiej w Bialymstoku ujawnili l0 796 wykoczeri.
W zakresie ochrony przeciwpoZarowej, na terenie miasta w okresie od I stycznia do 30 listopada 2022 r., mialo
miejsce 1979 zdarieh, w por6wnaniu do analogicznego okesu roku ubieglego, nastqpil wzrost o 27,lYo (tj.
o 422 zdarzenia). Straz Pozarna wyjezdzala Srednio co 4 godziny 3 minuty. Nastgpnie glos zabral Naczelnik
Wydziatu Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Po2arnej w Bialymstoku. Co
roku obiekty udzielaj4ce schronienia osobom bezdomnym (noclegownie iogrzewalnie) sq kontrolowane przez
funkcjonariuszy strazy pozarnej. Kontrole odbywaj4 sig pod kqtem ewakuacji oraz regularnych bada6
wszystkich instalacji. Nastgpnie om6wiono zabezpieczenie ludnoSci uchod2czej z terenu Ukainy na okes
zimowy. W zwiqzku z zabezpieczeniem przed zimq obywateli Ukrainy przebywajqcych na terenie Bialegostoku.
Prezydent Miasta zaprosil organizacje pozarzqdowe do sktadania ofert. Zadanie polega migdzy innymi na

pozyskiwaniu iwydawaniu produkt6w 2ywnoSciowych, Srodk6w czysto5ci, artykul6w higienicznych, obuwia
iodzieZy pochodzqcych z r62nych 2r6del w5r6d obywateli Ukrainy. Dzialania w tym kierunku podejmuje
rownieZ Miejski Oirodek Pomocy Rodzinie w Biatymstoku. Instytucja zapewnia mipdzy innymi Srodki
finansowe na utrzymanie (wyplacane siq zasilki okresowe), Swiadczona jest pomoc w kierunku znalezienia
miejsca zakwaterowaniE zapewniane sq posilki dzieciom imtodzieZy, wydawane sq przedplacone karty
pienigzne ze Srodk6w UNICEF. W nastgpnej kolejnoSci om6wiono slan zabezpieczenia obiekt6w - pustostan6w
prued zagtozeniami okresu zimowego. W zasobie Zarz4dt Mienia Komunalnego znajduje sig 67 budynk6w
wykwaterowanych, w tym 27 wpisanych do ewidencji lub rejestr6w zabytk6w. Wszystkie zabezpieczone s4

przed dost9pem os6b postronnych, wlyr,], 42 zabezpieczonych jest ptytami OSB, kratami lub zamurowanych.
Dodatkowo, 17 z nich zabezpieczonych jest w instalacjE alarmowq. Pracownicy Zarzqdu Mienia Komunalnego
dokonujq regulamych kontroli pustostan6w, sprawdzajqc czy zabezpieczenia nie zostaly naruszone iczy
nie staly sig miejscem przebywania os6b bezdomnych. Dodatkowo zlecono usunigcie wszystkich samosiew6w
oraz odrost6w roSlin zielonych, odslonigcie budynku w znacz4cy spos6b wplywa na poprawg bezpieczenstwa.
Nastgpnie om6wiono kolejny punkt harmonogramu - stan przygotowafl do okresu zimowego na terenie miasta.
Na obecny sezon zimowy 202212023 zawartych jest l8 um6w: 8 um6w na utrzymanie ulic gl6wnych, 4 umowy
na utrzymanie tzw. ulic osiedlowych oraz 6 um6w na utrzymanie zimowe nawierzchni chodnik6w, SPP,
przystank6w komunikacji miejskiej oraz 2 umowy wspomagajqce Elekroniczny monitoring pojazd6w oraz
prognozg pogody. Wykonawcy biorqcy udzial w zimowym utrrymaniu miasta posiadajq wymaganq iloSc soli
iSrodk6w uszorstniajqcych do zwalczania SliskoSci na ulicach ichodnikach. Zabezpieczono 7 665 ton chlorku
sodu, I 360 ton piasku,/kruszywa lamanego, 159 ton chlorku wapnia/chlorku magnezu. W sytuacj i kryzysowej
istnieje mo2liwo56 wykorzystania 2 000 ton soli drogowej oraz 4 400 ton piasku, kt6re znajduje sig w PUHP
,,LECH" Sp. zo.o. Na wypadek wyst4pienia sytuacji kryzysowych zwi4zanych z wyst4pieniem trudnych
warunk6w pogodowych w okresie zimowym na terenie miasta Bialegostokrl uruchamianajest procedura majAca
na celu wspoldzialanie Urzgdu Miejskiego w Bialymstoku Komendy Miejskiej Policji w Biatymsloku. Strazy
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Miejskiej w Bialymstoku. Komendy Miejskiej Panstwowej Strazy Po2amej w Bialymstoku oraz pozostalych

slu2b.

Podsumowanie dzialalno5ci Komisji bezpieczeistwa i porzqdku w 2022 r,

Analiza i ocena stanu bezpieczehstwa i porzqdku oraz dzialania sluZb, inspekcji i stru4 w 2022 r. byty statym

zadaniem Komisji w ramach organizowanych kwartalnych posiedzefl, majqc na wzglgdzie zapewnienie

i podjgcie skutecznych dzialari gwarantuj4cych bezpieczeristwo i porzqdek publiczny w mie5cie. Realizuj4c

ustawowe zadania w zakesie opiniowania pracy sluZb miejskich, inspekcji i stra2y w roku 2022, Komisja
podczas przeprowadzonych posiedzefi na bieZqco byla informowana o zagro2eniach. zdarzeniach

iprowadzonych dzialaniach przez Policjg, Paristwowq StraZ Pozarnq, Straz Miejsk4 oraz pozostale instytucje

i podmioty realizujqce zadania na rzecz zapewnienia bezpieczeristwa i porz4dku w Biatymstoku. W ramach

organizowanych posiedzef Komisja dokonywala systemafycznej oceny zagroZei porz4dku publicznego

i bezpieczenstwa mieszkahc6w miasta. Ponadto w trakcie posiedzeh Komisji omawiano r6wnie2 biez4ce sprawy

iproblemy (w szczeg6lnoSci w zakresie panujqcej epidemii), zglaszane przez czlonk6w, przedstawicieli
powiatowych sluZb, inspekcji i stairy oruz innych instytucji ipodmiot6w miejskich, kt6re rozpatrywano wedlug

wlaiciwoSci i kompetencji uczestnicz4cych przedstawicieli lub przekazywano merytorycznym podmiotom celem

podjgcia stosownych przedsigwzig6. Przyjgty plan pracy Komisji bezpieczeristwa i porz4dku w 2022 roku zostal
w pelni zrealizowany, a omawiane tematy i zagadnienia dotyczqce zapewnienia bezpieczenstwa przyczynity sig

do zintensyfikowania dzialai sluzb i podmiot6w miejskich na rzecz poprawy bezpieczeistwa mieszkanc6w

miasta oraz podejmowania dzialan maj4cych na celu eliminowanie wystgpuj4cych i potencjalnych zagtozeh.

Scisla wsp6lpraca sluzb, strerzy iinspekcji miejskich oraz innych podmiot6w na rzecz zapewnienia porzqdku
publicznego ibezpieczefistwa mieszkafc6w pozwolila na osi4gnigcie optymalnego stanu bezpieczefistwa

w Bialymstoku.
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