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Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 

Urzędu Miejskiego 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku 

W styczniu 2018 r. odbyło się posiedzenie Komisji podczas, którego: 

 wręczono dyplomy i nagrody dla zdobywców za 2017 r. tytułu : „Dzielnicowy 

Roku”, „Patrolowy Roku”,  „Strażak Roku”, „Strażnik Roku”. 

 podsumowano działalność, wyniki i osiągnięcia za 2017 r.: 

     - Prokurator  Rejonowy, 

     - Komendant Miejski Policji, 

     - Komendant Miejski PSP, 

     - Komendant Straży Miejskiej, 

     - Naczelnik WBiZK, 

     - Powiatowy Lekarz Weterynarii, 

     - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny- afrykański pomór świń – ASF. 

Posiedzenie Zespołu  Zarządzania Kryzysowego 

W związku z utrzymywaniem się sytuacji poważnego zagrożenia zawleczenia choroby 

afrykańskiego pomoru świń ASF na obszar województwa kujawsko-pomorskiego 

przedstawiono do realizacji Rekomendacje Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. 

Udział Naczelnika WBiZK UM w Grudziądzu w dwóch spotkaniach podgrupy zadaniowej 

ds. ASF, które odbyły się w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy. 

W terminie 7 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie MZZK w sprawie podjęcia działań 

zapobiegawczych dotyczących pożarów na terenie Polski nielegalnych składowisk śmieci       

i odpadów niebezpiecznych. 

Monitoring zagrożeń 

Stała współpraca ze służbami, strażami, inspekcjami, wojskiem i Zakładami Karnymi                

w zakresie informowania o zagrożeniach. 

Monitoring Miejski 

1.  „Instalacja i montaż kamer stałych i obrotowych w nowych punktach kamerowych miasta”  

Zakończono prace i oddano do użytku (w kwietniu 2018 r.) 5 nowych punktów kamerowych 

w następujących lokalizacjach: 

- PK 1 - na maszcie sygnalizacji świetlnej, skrzyżowanie ulic Piłsudskiego/Mickiewicza, 

- PK 2 - na budynku ul. Groblowa 6, 

- PK 3 - na budynku ul. Droga Łąkowa 14, 

- PK 4 - na budynku Al. 23 Stycznia 58, 

- PK 5 - na maszcie sygnalizacji oświetleniowej, skrzyżowanie ulic Focha/Dworcowa.  

 

W ramach zadania zainstalowano i podłączono do monitoringu miejskiego łącznie 16 szt. 

kamer stałopozycyjnych oraz 5 szt. kamer obrotowych. 

2. „Instalacja kamer stałych do istniejących kamer obrotowych” 
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Zakończono prace (28 maja 2018 r.) przy modernizacji 8 istniejących już punktów 

kamerowych. W ramach tego zadania rozbudowano istniejące już punkty kamerowe o 17 

kamer stałopozycyjnych w następujących lokalizacjach: 

- PK1 - na budynku ul. Rybacka 13, 

- PK2 - na budynku ul. Narutowicza 31,  

- PK3 - na budynku Al. 23 Stycznia 12, 

- PK4 - na budynku ul. Śniadeckich 10,  

- PK5 - na budynku ul. Kwiatowa 8,  

- PK6 - na maszcie trakcji tramwajowej, Al. 23 Stycznia 42,  

- PK7 - na maszcie sygnalizacji oświetleniowej, skrzyżowanie ulic Sikorskiego/Piłsudskiego, 

- PK8 - na budynku Al.23 Stycznia 52. 

  

3. „Instalacja i montaż kamer w MORiW przy ul. Za Basenem 2” - w ramach tego zadania 

wybudowano i oddano do użytku  monitoring  wizyjny w MORiW przy ul. Za Basenem 2. 

Zamontowano i podłączono do monitoringu miejskiego łącznie 16 kamer stałopozycyjnych. 

Prace zakończono 19 czerwca 2018 r. 

 

4. „Instalacja i montaż kamer na Rynku Głównym” - zakończono prace i oddano do użytku (9 

października 2018 r.) 1 nowy punkt kamerowy przy ul. Pańskiej. W ramach zadania 

zainstalowano 4 kamery stałe i 1 kamerę szybkoobrotową. 

5.  „Instalacja i montaż kamer - skrzyżowanie ul. Kościuszki i Pułaskiego - zakończono prace 

i oddano do użytku (25 października 2018 r.) 1 nowy punkt kamerowy w ramach GBO 2018. 

W ramach zadania zainstalowano 3 kamery stałe i 1 kamerę szybkoobrotową.  

6. W listopadzie 2018 r. rozstrzygnięto konkurs na „Wykonanie scenografii przestrzennej i 

multimedialnej oraz filmów edukacyjnych i paneli narracyjnych” celem utworzenia Centrum 

Edukacji Przeciwpożarowej dla dzieci i młodzieży „OGNIK”. Konkurs wygrała firma 

COMTV.pl z Chorzowa. 

Monitoring cieków wodnych 

Stały monitoring prowadzony przez pracowników WBiZK cieków wodnych: Wielkiego 

Jeziora Rudnickiego i rzeki Maruszy oraz Kanału Trynka. Nadzór i obsługę stacji pomp przy 

ul. Toruńskiej 35 i ul. Droga Łąkowa 62 na Dolnym Rowie Hermana zlecono OPEC -INEKO. 

Usuwanie materiałów niebezpiecznych: niewypały, niewybuchy  

Patrol minerski podejmował w 12 przypadkach materiały niebezpieczne przy ulicy: 

Konarskiego, Szkolnej, Zamkowej, Por. Krzycha, Fortecznej. 

Bezpieczeństwo imprez masowych 

 Lustracja stadionu Olimpia Grudziądz celem dopuszczenia do rozgrywek I ligi 

wiosna 2018 oraz rozgrywek II Ligi jesień 2018. 

 Lustracja modernizowanego stadionu GKM S.A. Grudziądz celem 

dopuszczenia                   do rozgrywek ekstraligi żużla 2018. 

 Spotkania organizacyjne w Urzędzie Miejskim, Aeroklubie Nadwiślańskim w 

sprawie organizacji i zabezpieczenia: 

-  pokazu lotniczego „Lotnicza Szarża”, 

- „Majówki”, 

- Święta Wojska Polskiego. 
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Przygotowanie decyzji zezwalających  na organizację imprez masowych: 

- Olimpia Grudziądz S.A., 

- GKM  Grudziądz S.A., 

- prezentacja zespołu GKM, 

- koncert zespołu IRA, 

- Astro Festiwal, 

- „Radio Zet Siła Muzyki”, 

- „Lotnicza Szarża”, 

- Olimpia Grudziądz S.A. - II Liga, 

- „Pożegnanie wakacji”, 

- Olimpia Grudziądz S.A. - Puchar Polski, 

- GTŻ Puchar Prezydenta, 

- „Sylwester  2018”. 

Udział w kontroli Olimpii prowadzonej przez Urząd Wojewódzki pod kątem spełnienia 

wymagań w zakresie monitoringu. 

Sprawy obronne 

Opracowanie zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta nr 205/18 z 26.06.2018 r. dokumentacji 

Stałego Dyżuru Prezydenta. Opracowanie i przesłanie do WBiZK UW dokumentacji 

rozliczeniowej dotacji celowej na 2018 r. Przeprowadzenie kontroli realizacji zadań 

obronnych w Komendzie Miejskiej Policji (dokumentacja Stałego Dyżuru oraz Karty 

Realizacji Zadań Operacyjnych). Opracowanie i przesłanie do WBiZK UW sprawozdania z 

realizacji szkolenia obronnego w 2018 r. Opracowanie dokumentacji planistycznej na 2019 r. 

Szkolenie Obsady Stałego Dyżuru Prezydenta - trening rozwinięcia systemu w sytuacji 

kryzysowej. Szkolenie kurierów Akcji Kurierskiej Administracji Publicznej, w którym wzięło 

udział 85 osób. Praktyczne uruchomienie Akcji Kurierskiej - udział 28 osób. Miejskie 

szkolenie obronne, w którym udział wzięło 49 osób. 

Kwalifikacja wojskowa 2018 

Na listach figurowało: 

- rocznik podstawowy - 463 osób - przybyło 420 osób (90%), 

- roczniki starsze  - 17 osób, 

- przed Komisją stanęło także 13 kobiet. 

 

Świadczenia na rzecz obronności kraju 

Wydano 61 decyzji - dotyczących uchylenia świadczeń osobistych 47  i uchylenia  świadczeń 

rzeczowych 14. 

Przeprowadzono rejestrację urodzonych w 2000 r. 

- kobiety 473, 

- mężczyźni 444. 

 

 

 

Obrona Cywilna 

 Szkolenia, odprawy, zadania: podsumowano działalność obrony cywilnej w 

zakładach pracy w 2017 r. Przygotowano wytyczne Prezydenta do planowania zadań 
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obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego dla zakładów pracy i wydziałów Urzędu 

Miejskiego na 2018 r. Dokonano sprawdzenia wykonania pod względem 

merytorycznym i uzgodnienia treści Planów Działania Zakładów Pracy w zakresie 

obrony cywilnej na 2018 r. Ponadto:  

- przeprowadzono ćwiczenia ewakuacyjne w 10 zakładach pracy, 

- przeprowadzono szkolenie z pracownikami zakładów pracy, instytucji realizujących zadania 

obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego i spraw obronnych,  

- przeprowadzono  kontrole problemowe i kompleksowe zakładów pracy,  

- pracownicy Wydziału wzięli udział w szkoleniu z zakresu obrony cywilnej, zarządzania 

kryzysowego i spraw obronnych przeprowadzonym przez pracowników Urzędu      

Wojewódzkiego w Bydgoszczy,  

- przygotowano dokumenty do sprawozdania rocznego z wykonanych zadań z zakresu     

obrony cywilnej za 2018 r. 

 

 doskonalenia systemu wykrywania i alarmowania oraz wczesnego ostrzegania: 

- w ramach ćwiczenia Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych                          

prowadzono nasłuch w sieci ostrzegania, 

- uruchomiono syreny alarmowe w ramach obchodów Dnia Powstania Warszawskiego, 

- zamontowano nową elektroniczną syreną alarmową na budynku Zespołu Szkół 

Budowlanych i Plastycznych,  

- dokonano przeglądu systemu alarmowego miasta, przygotowano syreny do modernizacji i 

naprawy. 

 

 infrastruktura techniczna: dokonano uzgodnienia ewidencji sprzętu obrony 

cywilnej znajdującego się w zakładach pracy na terenie miasta. W warsztatach Urzędu 

Wojewódzkiego dokonano przeglądu i legalizacji sprzętu dozymetrycznego 

znajdującego się w zakładach pracy Grudziądza. Dokonano przeglądu budowli 

ochronnej - stanowiska kierowania Szefa OC Miasta. 

Jak co roku przeprowadzono eliminacje miejskie „VII Wojewódzkiej Olimpiady Obrony 

Cywilnej”, w których udział wzięło 7 dwuosobowych zespołów. Pierwsze miejsce zajął uczeń  

II LO, a drugie uczeń ZST. Obaj reprezentowali Grudziądz podczas finału Olimpiady, gdzie 

zajęli I miejsce. 

  

                                                                                                                

 

 

 


