Kujawsko - Pomorska Wojewódzka Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Posiedzenie 1/2009
Autor: Administrator
15.12.2008.

W dniu 15 maja 2009 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się kolejne, a
pierwsze w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych
województwa, powiatów i gmin, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz przedstawiciele zarządów
drogowych funkcjonujących na terenie naszego województwa.
W dniu 15 maja 2009 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się kolejne, a
pierwsze w tym roku posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu
Drogowego. Uczestniczyli w nim przedstawiciele administracji rządowej, władz samorządowych
województwa, powiatów i gmin, wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego oraz przedstawiciele zarządów
drogowych funkcjonujących na terenie naszego województwa. Podczas spotkania omówiono m.in.:
1. stan bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w 2008 r. (przedstawiciel
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy),
2. udział województwa kujawsko-pomorskiego w &bdquo;Narodowym Programie Przebudowy Dróg
Lokalnych 2008 &ndash; 2011&rdquo; (przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego),
3. problem oddziaływanie na bezpieczeństwo dynamicznych reklam diodowych (przedstawiciel Zarządu
Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy),
4. przebieg eliminacji powiatowych i okręgowych XXXII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w
Ruchu drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjów.
Członkowie Rady wysłuchali również wykładu na temat &bdquo;Psychologiczne uwarunkowania
niebezpiecznych zachowań kierowców&rdquo;, przeprowadzonego przez Panią Barbarę Ślesińską,
psychologa WORD w Toruniu.
Podczas posiedzenia członkowie Rady zatwierdzili w formie stosownych uchwał plany wydatków
wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku na 2009 r. w części
przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Według informacji przekazanych przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, stan
bezpieczeństwa na drogach województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2008 r. poprawił się w
porównaniu z rokiem 2007. Ilość wypadków drogowych na drogach naszego województwa zmniejszyła się
o 133 (wskaźnik dynamiki 93,5), a wypadków ze skutkiem śmiertelnym o 46 (wskaźnik dynamiki 85,7).
Zmniejszyła się także liczba zabitych w wypadkach w porównywanym okresie o 53 osoby (wskaźnik
dynamiki 85,4).
Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego poinformował, iż w ramach &bdquo;Narodowego
Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 &ndash; 2011&rdquo; w województwie kujawskopomorskim w roku bieżącym realizowanych jest 48 projektów inwestycji drogowych, w tym 29 na
drogach gminnych i 19 na powiatowych, o łącznej długości
124,587 km. Łączna kwota przyznanej
dotacji na realizację projektów wynosi 62 498 zł, przy jednoczesnym wkładzie własnym wynoszącym 76
240 tys. zł. Realizacja Programu przynosi konkretne efekty, zarówno poprzez zmniejszenie ilości
wypadków drogowych jak i poprzez poprawę stanu dróg.
Podczas spotkania poruszono również kwestię opracowania Regionalnego Programu Poprawy
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego &bdquo;GAMBIT Kujawsko-Pomorski&rdquo;.

{gallery}posiedzenia/2009_1{/gallery}

http://www.krbrd.word.torun.pl

Kreator PDF

Utworzono 17 November, 2017, 19:21

