Zarządzenie Nr 444 /2019
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 kwietnia 2019 roku
w sprawie: powołania Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Na podstawie art.7 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.2018.994.t.j. z dnia 2018.05.24) w związku z art.92 ust.1 pkt.2 i ust.2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995.t.j. z dnia
2018.05.24) i art. 10 ust. 6 Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu Drogowym
(Dz.U.2018.1990.t.j. z dnia 2018.10.17) i § 8 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Płocka, nadanego Zarządzeniem Nr 150/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31
grudnia 2018 r., zarządza się co następuje:
§1
Powołuje się Miejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwaną dalej Miejską Radą
BRD, będącą organem doradczym Prezydenta Miasta Płocka w zakresie
bezpieczeństwa
ruchu drogowego, w której skład wchodzą:
1) Przewodniczący Rady - Zastępca Prezydenta Miasta Płocka ds. komunalnych;
2) Zastępca Przewodniczącego Rady - Dyrektor Wydziału Transportu Publicznego i
Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka;
3) Sekretarz - wyznaczony pracownik Zespołu Inżynierii Ruchu Drogowego Wydziału Transportu Publicznego i Inżynierii Ruchu Drogowego Urzędu Miasta Płocka;
4-12) Członkowie Rady:
- Dyrektor Wydziału Edukacji i Kultury Urzędu Miasta Płock lub wyznaczony przez
Dyrektora pracownik Wydziału;
- Dyrektor Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta Płocka lub
wyznaczony przez Dyrektora pracownik Wydziału;
- Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych lub wyznaczony
przez Dyrektora pracownik Wydziału;
- Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Płocka lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik Wydziału;
- Dyrektor Wydziału Wspierania Inicjatyw Społecznych lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik Wydziału;
- Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku lub wyznaczony przez Dyrektora pracownik Miejskiego Zarządu Dróg.
- Przedstawiciel Wydziału Kształtowania Środowiska (Referat Spraw Komunalnych)
Urzędu Miasta Płocka;
- Przedstawiciel Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Płocka.

§2
Do udziału w pracach Miejskiej Rady BRD, z prawem głosu, zaproszeni zostają:
1) Komendant Miejski Policji w Płocku lub jego przedstawiciel;
2) Naczelnik Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Płocku lub jego
przedstawiciel;
3) Komendant Straży Miejskiej w Płocku lub jego przedstawiciel;
4) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Płocku lub jego przedstawiciel;
5) Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku lub jego przedstawiciel;
6) Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w
Płocku lub jego przedstawiciel;
7) Prezes Komunikacji Miejskiej Płock sp. z o.o. lub jego przedstawiciel.
§3
Celem działania Miejskiej Rady BRD jest inicjowanie i koordynowanie optymalnych działań zmierzających do zapewnienia poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w ruchu
drogowym, poprzez realizację zadań w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w
szczególności:
1) inicjowanie, opiniowanie i przedstawianie kierunków działań i przedsięwzięć w
zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Gminy Miasto
Płock;
2) współdziałanie z Mazowiecką Radą Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego;
3) inicjowanie współpracy pomiędzy administracją rządową i samorządową oraz
organizacjami pozarządowymi dla realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego;
4) upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży szkolnej
oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
5) zabieganie o pozyskanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6) wymiana informacji i koordynowanie działań ukierunkowanych na poprawę
bezpieczeństwa między instytucjami;
7) przygotowywanie, opracowywanie i wdrażanie planów poprawy bezpieczeństwa, płynności i porządku w ruchu drogowym na terenie Gminy Miasto Płock;
8) analizowanie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, monitorowanie i ocena
realizacji podejmowanych w tym zakresie działań;
9) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa
ruchu drogowego;
10) upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego,
ochrony życia i zdrowia oraz kultury ruchu drogowego;
11) upowszechnianie informacji o podejmowanych przez Miejską Radę BRD działaniach i ich efektach.
§4
Posiedzenia Miejskiej Rady BRD odbywać się będą dwukrotnie w ciągu roku (w I i II półroczu) lub częściej, w zależności od potrzeb; miejsce i czas posiedzeń będzie każdorazowo ustalany przez Przewodniczącego Rady, a informacja o czasie i miejscu spotkania będzie przekazywana drogą elektroniczną lub telefonicznie.
§5
Tryb działania Miejskiej Rady BRD określa Regulamin pracy Miejskiej Rady BRD, stanowiący załącznik do Zarządzenia.
§6
Z każdego posiedzenia Miejskiej Rady BRD sporządzany będzie protokół, zawierający
ustalenia, stanowiące podstawę do dalszych działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu
drogowym.

§7
Członkowie Rady oraz zaproszone osoby nie otrzymują dodatkowego wynagrodzenia z
tytułu udziału w pracach Miejskiej Rady BRD.
§8
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Prezydenta Miasta Płocka
ds. komunalnych.
§9
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

Załącznik do
zarządzenia nr 444/19
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 09 kwietnia 2019 roku

Regulamin pracy Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

§ 1.
Regulamin pracy Miejskiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, zwany dalej
Regulaminem, określa organizację i tryb pracy Miejskiej Rady Bezpieczeństwa ruchu
Drogowego, zwanej dalej Miejską Radą BRD.

§ 2.
1. Przewodniczący Miejskiej Rady BRD kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Przewodniczący Miejskiej Rady BRD zwołuje jej posiedzenia i przewodniczy ich obradom.
3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Miejskiej Rady BRD zastępuje go Zastępca
Przewodniczącego.
4. Przewodniczący Miejskiej Rady BRD otrzymuje od organów i instytucji, których
przedstawiciele są członkami Miejskiej Rady BRD:
1) wnioski i postulaty w sprawach dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) sprawozdania i informacje dotyczące realizacji zadań dotyczących poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) informacje w zakresie stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego.

§ 3.
1. Głównym koordynatorem działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego jest
Sekretarz Miejskiej Rady BRD.
2. Do zadań Sekretarza Miejskiej Rady BRD należy w szczególności:
1) przygotowanie i koordynacja realizacji planów realizacyjnych na rzecz poprawy
bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2) inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego,
3) monitorowanie oraz ocena realizacji zadań i projektów,
4) organizowanie bieżącej pracy Miejskiej Rady BRD, w szczególności:
a) przygotowywanie porządków obrad i materiałów na posiedzenia Miejskiej
Rady BRD,
b) zawiadamianie członków Miejskiej Rady BRD o terminie posiedzenia i
projekcie porządku obrad,

c) przekazywanie kopii protokołów z posiedzenia Miejskiej Rady BRD jej
członkom w terminie 14 dni od zakończenia posiedzenia,
5) przygotowanie projektu corocznego sprawozdania

z

realizacji

planów

realizacyjnych za rok poprzedni, przedłożenie go Przewodniczącemu Miejskiej Rady
BRD do akceptacji i przekazanie Prezydentowi Miasta Płocka do zatwierdzenia, w
terminie do końca marca.
6) przedstawianie Przewodniczącemu spraw wymagających rozpatrzenia przez
Miejską Radę BRD.

§ 4.
1. Miejska Rada BRD obraduje na posiedzeniach.
2. Posiedzenia Miejskiej Rady BRD zwołuje Przewodniczący raz na pół roku lub częściej, w
zależności od potrzeb.
3. Posiedzenia Miejskiej Rady BRD są jawne.
4. Miejska Rada BRD podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym, zwykła większością głosów
obecnych. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego Miejskiej
Rady BRD.
5. Z przebiegu posiedzenia Miejskiej Rady BRD Sekretarz sporządza protokół, który
podpisuje Przewodniczący.

§ 5.
W pracach Miejskiej Rady BRD, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział z
głosem doradczym niezależni eksperci.
§ 6.
Przewodniczący może w ramach Miejskiej Rady BRD powoływać zespoły problemowe do
opracowania wyznaczonych zadań, określając ich skład i tryb działania.

§ 7.
Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania Zarządzenia w sprawie powołania Miejskiej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

