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PROTOKÓŁ NR 1/10 

z posiedzenia  

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

z dnia 20 stycznia 2010 r.  

 

Ad. 1.  

 Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Cezary Tkaczyk  

– Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie, Sekretarz ZWR BRD, 

który przywitał zaproszonych gości – lista obecności – zał. nr 1. 

Przyjęcie porządku obrad: 

I wersja porządku obrad jest załącznikiem nr 2.   

Przed rozpoczęciem obrad Sekretarz Rady przedstawił II wersję porządku obrad, który jest 

załącznikiem nr 3 do protokołu.  

Przewodniczący obrad poinformował, iż zmiany polegają na wprowadzeniu do punktu 3 

podpunktu 3.4 dot. podjęcia uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Zachodniopomorskiej 

Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

Pan Eugeniusz Romanów – Dyrektor Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego  

w Koszalinie wniósł uwagi do II wersji porządku obrad odnośnie kolejności podejmowanych 

uchwał.  

Porządek został przyjęty drogą głosowania. 

Wynik głosowania:  

Za – 8 

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

Głosy nieoddane – 0 

Na posiedzeniu przyjęto następujący porządek obrad: 
 

1. Otwarcie posiedzenia i przyjęcie porządku obrad. 

2. Przyjęcie harmonogramu działań i wydatków na 2010 rok. 

3. Podjęcie uchwał: 

3.1 W sprawie zmian w Regulaminie Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 
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3.2 W sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Szczecinie, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

3.3 W sprawie zatwierdzenia planu wydatków Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Koszalinie, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

3.4 W sprawie ustalenia wzoru druku, obiegu i procedur postępowania dotyczących 

wnioskowania o: uruchomienie rezerw finansowych, anulowanie wniosków  

o uruchomienie rezerw finansowych, przesuwanie środków finansowych pomiędzy 

pozycjami planu wydatków na realizację zadań z zakresu BRD. 

4. Sprawy różne. 

5. Podsumowanie posiedzenia. 

6. Zamknięcie obrad. 

 

Ad. 2. Przyjęcie harmonogramu działań i wydatków na 2010 rok. 

Pan Cezary Tkaczyk – Dyrektor WORD w Szczecinie, Sekretarz ZWR BRD – omówił plan 

wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie w części przeznaczonej 

na realizację działań z zakresu BRD, w tym na edukację komunikacyjną dzieci i młodzieży, 

organizację turniejów i konkursów o tematyce BRD, edukację motoryzacyjną dorosłych 

uczestników ruchu drogowego, współpracę z instytucjami realizującymi zadania z zakresu 

BRD, opracowanie dokumentu pn.: „Analizy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla Dróg 

Wojewódzkich w Województwie Zachodniopomorskim” oraz prowadzenie Biura ZWR BRD. 

Pan Eugeniusz Romanów – Dyrektor ZORD w Koszalinie – omówił pokrótce plan wydatków 

Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Koszalinie w części przeznaczonej na 

realizację działań z zakresu BRD, w tym na zakup urządzeń Alcoblow dla Komendy 

Wojewódzkiej Policji oraz Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego, zakup toreb 

medycznych R1 dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej, wsparcie 

Koszalińskiego Sztabu Ratownictwa Drogowego, organizację turniejów i konkursów  

o tematyce BRD realizację zadań Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego oraz 

wsparcie działalności poszczególnych urzędów miast i gmin. 

W wyniku dyskusji uaktualniono plan wydatków ZORD, nowy plan wydatków stanowi 

załącznik do projektu uchwały nr 3/2010.  
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Ad. 3 Podjęcie uchwał 

3.1 W sprawie zmian w Regulaminie Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Projekt uchwały jest załącznikiem nr 4 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr 1/10 i jest zał. nr 5 do protokołu  

Wynik głosowania:  

Za – 8  

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 Głosy nieoddane – 0 

3.2 W sprawie zatwierdzenia planu wydatków Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Szczecinie, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

Projekt uchwały jest załącznikiem nr 6. 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr 2/10 i jest zał. nr 7 do protokołu  

Wynik głosowania:  

Za – 8  

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

 Głosy nieoddane – 0 

 

3.3 W sprawie zatwierdzenia planu wydatków Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Koszalinie, w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

Projekt uchwały jest załącznikiem nr 8 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr 3/10 i jest zał. nr 9 do protokołu  

Wynik głosowania:  

Za – 8  

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

Głosy nieoddane – 0 
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3.4 W sprawie ustalenia wzoru druku, obiegu i procedur postępowania dotyczących 

wnioskowania o: uruchomienie rezerw finansowych, anulowanie wniosków  

o uruchomienie rezerw finansowych, przesuwanie środków finansowych pomiędzy 

pozycjami planu wydatków na realizację zadań z zakresu BRD. 

Projekt uchwały jest załącznikiem nr 10 

Uwag do projektu uchwały nie zgłoszono. 

Drogą głosowania uchwała została podjęta, nosi nr 4/10 i jest zał. nr 11 do protokołu  

Wynik głosowania:  

Za – 8  

Przeciw – 0  

Wstrzymało się – 0  

Głosy nieoddane – 0 

 

Ad. 5. Sprawy różne 

Poprzez Urząd Marszałkowski wpłynęło pismo Starosty Stargardzkiego w sprawie 

uwzględnienia w przyszłorocznym budżecie ZWR BRD dotacji na badanie i analizę ruchu 

dróg powiatu stargardzkiego; w wyniku dyskusji ustalono, iż  Wojewódzka Rada nie ma 

środków finansowych, które mogłaby przekazać na ww. cel, ponadto w ramach 

opracowywanego dokumentu pn.: „Wizja Zero” będzie przygotowana analiza, dla wszystkich 

dróg z terenu województwa zachodniopomorskiego; odpowiedź na pismo przygotuje Wydział 

Infrastruktury i Transportu Urzędu Marszałkowskiego.  

Dnia 7 stycznia br. wpłynęło do Biura ZWR BRD pismo z Zachodniopomorskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w sprawie Stowarzyszenia Miłośników Dąbia i okolic STOMIDO 

dot. podjęcia interwencji w sprawie usunięcia kolizji słupów energetycznych w Szczecinie, 

zmiany sposobu spowolnienia ruchu na ulicy Szybowcowej i Goplańskiej oraz wykorzystania 

efektów konkursu dla studentów na temat „Przedstawienie koncepcji ideowej  

i architektoniczno – krajobrazowej” – w wyniku dyskusji ustalono, iż Komenda Wojewódzka 

Policji w Szczecinie wydała już opinię w tej sprawie, a członkowie Rady postanowili ją 

podtrzymać i taką informacją przesłać do Urzędu Wojewódzkiego. 

Pan Grzegorz Sudakow – Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie 

zaproponował, aby wdrożyć wraz z fundacją „Razem Bezpieczniej” akcję pn. „Bezpieczny 

autokar” polegająca na wypożyczeniu 25 sztuk urządzeń GPS i zamontowaniu ich  

w autokarach przewożących dzieci m.in. na wycieczki szkolne, ferie, obozy, aby rodzice  
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i opiekunowie mogli na bieżąco śledzić gdzie znajduje się autokar i z jaką prędkością się 

porusza. W związku z poparciem dla proponowanej akcji członkowie Rady podjęli decyzję, iż 

powinna ona być sfinansowana  ze środków finansowych Zachodniopomorskiego Ośrodka 

Ruchu Drogowego w Koszalinie, które nie zostały wykorzystane w 2009 roku. Na ten cel 

przeznaczono kwotę 5 000 brutto. Propozycja została przyjęta w drodze głosowania. 

Wynik głosowania:  

Za – 7  

Przeciw – 1  

Wstrzymało się – 0  

 Głosy nieoddane – 0 

Ad. 6. – Zamknięcie obrad  

 

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie 

wobec wyczerpania porządku obrad podziękował wszystkim uczestnikom za aktywny udział 

w posiedzeniu i zamknął obrady Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa 

Ruchu Drogowego. 

    


