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W dniu 18 czerwca 2008 r. w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Toruniu odbyło się kolejne,
a pierwsze w 2008 r. 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.
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Podczas spotkania omówiono m.in.:
1. działalność kontrolną Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy w 2007 r.,
2. udział województwa kujawsko-pomorskiego w III edycji Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych
na Drogach prowadzonego przez Ministerstwo Infrastruktury,
3. stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Torunia i powiatu toruńskiego.
Członkowie Rady zapoznali się również z wynikami prac komisji roboczych Rady.
Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego wskazał jako istotny problem sprawdzania wagi i
nacisków osi pojazdów, niewystarczającą ilość wydzielonych miejsc do ważenia i kontroli pojazdów na
sieci drogowej województwa.
Przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego poinformował, iż w ramach III edycji Programu Miejsc
Niebezpiecznych na Drogach w latach 2007 &ndash; 2008 w województwie kujawsko-pomorskim
realizowanych jest 9 zadań drogowych z zakresu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Całkowita
wartość umów wynosi 24 260 044 PLN brutto, a kwota refundacji w ramach Programu wyniesie 9 902
357 PLN. Realizacja Programu przynosi konkretne efekty, zarówno poprzez zmniejszenie ilości wypadków
drogowych jak i poprzez poprawę stanu dróg.
Realizując Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2005 Ministerstwo Infrastruktury
planuje uruchomić Program Uspokojenia Ruchu na lata
2009-2014. Program będzie realizowany w
formie partnerstwa pomiędzy Ministrem Infrastruktury, wojewodami i jednostkami samorządu
terytorialnego. Całkowita wartość planowanego Programu w skali kraju wyniesie ok. 260 mln euro.
Według informacji przekazanych przez przedstawiciela Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, stan
bezpieczeństwa na drogach w I półroczu br. poprawił się. Aktualnie województwo posiada jedną z
najwyższych w kraju dynamikę spadku wypadkowości. W roku 2007 na drogach naszego województwa w
wypadkach drogowych zginęły 363 osoby, a w roku bieżącym dotychczas niewiele ponad 100.
Podczas spotkania poruszono również kwestię finansowania działań inicjowanych przez KujawskoPomorską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w tym sfinansowania opracowania
Regionalnego Programu Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego &bdquo;Gambit Bydgoski&rdquo;.
Realizacja tego zadania wymaga, włączenia się podmiotów, które w ramach swojej działalności
statutowej dysponują środkami finansowymi na działania związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.
{gallery}posiedzenia/2008_1{/gallery}

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

Kreator PDF

Utworzono 19 November, 2017, 02:49

