
PROTOKÓŁ NR 1/09 

z posiedzenia plenarnego 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

z dnia 7 stycznia 2009 r.  

 

Otwarcie posiedzenia  

Posiedzenie otworzył i obradom przewodniczył Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz Zachodniopomorskiej 

Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w 

Szczecinie, który przywitał członków Rady oraz zaproszonych gości – lista obecności – zał. nr 1.  

Omówienie działań i wydatków na 2009 rok  

Podczas posiedzenia zostały omówione pozostałe działania, które będą realizowane w ramach Zachodniopomorskiej 

Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w 2009 roku.  

W wyniku spotkania ustalono, że:  

 Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie przy współpracy z Wojewódzkim 

Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Szczecinie zakupi kamizelki oraz elementy odblaskowe dla wszystkich 

przedszkolaków z województwa zachodniopomorskiego w ramach „Roku Przedszkolaka”  

 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Szczecinie ogłosi przetarg na zakup symulatora imitującego 

wywrócenie się pojazdu, w którym znajduje się osoba zapięta pasami bezpieczeństwa. Na ten cel 

zabezpieczono kwotę 110 000 zł w planie wydatków WORD Szczecin.  

 Zachodniopomorski Ośrodek Ruchu Drogowego w Koszalinie ze środków wstępnie planowanych na 

działania promocyjne ZWR BRD oraz rezerwy finansowej zakupi  5 szt. GPRS i ulotki dotyczące 

bezpiecznego przewożenia dzieci w ramach pilotażowego programu „Bezpieczny autokar”.  

 

Zamknięcie obrad  

Brak kworum uniemożliwił głosowanie nad przyjęciem uchwał w sprawie zatwierdzenia planu wydatków 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Szczecinie oraz Zachodniopomorskiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Koszalinie.  

Ustalono, iż w dniu 26 stycznia 2009r. odbędzie się kolejne posiedzenie Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady 

BRD, na którym zostaną podjęte uchwały w sprawie zatwierdzenia planów wydatków WORD i ZORD.  

Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWR BRD – zwrócił się prośbą do członków Rady o przygotowanie sprawozdania 

z przeprowadzonych działań na rzecz BRD w 2008 roku, które zostanie przesłane do Krajowej Rady BRD oraz o 



przedstawienie na piśmie do dnia 9 lutego br. propozycji zagadnień do omówienia na kolejnych posiedzeniach 

Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady BRD.  

Na tym zakończono posiedzenie plenarne Zachodniopomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu 

Drogowego Pan Cezary Tkaczyk – Sekretarz ZWR BRD – podziękował za aktywny udział i konstruktywną dyskusję.  

 

Sporządził: 

Załączniki:  

1. Lista obecności.  

2. Plan wydatków WORD przed zmianami.  

3. Plan wydatków ZORD przed zmianami.  

4. Plan wydatków WORD po zmianach.  

5. Plan wydatków ZORD po zmianach .  

 


