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UCHWALANR 

RADY MIEJSKIEJ W LODZI 

z dnia 

zmieniaj~ca uchwal~ w sprawie przyj~cia "Programu Realizacji Miejskiego Programu 

Poprawy BezpieczeIistwa Ruchu Drogowego w Lodzi na lata 2015-2020". 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorz<tdzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), Rada Miejska w Lodzi 

uchwala, co nast~puje: 

§ 1. W "Programie Realizacji Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu 

Drogowego w Lodzi na lata 2015-2020", stanowi<tcym zal<tcznik do uchwaly Nr XVI/365115 

Rady Miejskiej w Lodzi z dnia 16 wrzesnia 2015 r. w sprawie przyj~cia "Programu Realizacji 

Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w Lodzi na lata 

2015-2020", w "Zasadach realizacji programu" cz~sc "Zarz<tdzanie programem" (znajduj<tca 

si~ na stronach 16-18) otrzymuje brzmienie: 

"Zarz~dzanie programem 

W kwestii wdrozenia i zarz<tdzania Programem BRD dostrzega si~ koniecznosc 

systemowego podejscia do rozwiqzania problem6w zagrozenia zycia i zdrowia w ruchu 

drogowym oraz id<tce za tym silne wsparcie wladz miasta. Czynniki te staj<t si~ 

kluczowymi warunkami powodzenia podejmowanych dzialail oraz osi<tgni~cia zalozonych 

cel6w. Dobre praktyki w zakresie bezpieczenstwa ruchu drogowego wskazuj~ ze najlepsze 

rezultaty mozliwe S<t przy r6wnoczesnej realizacji dzialan edukacyjnych, nadzoruj<tcych, 

inZynieryjnych oraz ratowniczych. Niezb~dnym elementem staje si~ w6wczas koordynacja 

dzialail poszczeg6lnych jednostek. Tak<t rol~ b~dzie pelnic powolana z inicjatywy 

Prezydenta Miasta Lodzi Miejska Rada Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego (zwana dalej 

Miejsk<t Rad<t BRD). Rol~ Przewodnicz<tcego pelnic b~dzie Wiceprezydent Miasta Lodzi 

nadzoruj<tcy sprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego. W sklad Miejskiej Rady BRD 

wejd<t: stali czlonkowie z prawem glosu, stali czlonkowie z glosem doradczym oraz osoby 



zaproszone do udziaru w posiedzeniu z glosem doradczym. Do Miejskiej Rady BRD jako 

stali czlonkowie z prawem glosu mog<t wejsc w szczegolnosci radni Rady Miejskiej 

w Lodzi oraz osoby kieruj<tce sruzbami odpowiedzialnymi za bezpieczeiistwo ruchu 

drogowego lub ich przedstawiciele. Jako stali czlonkowie z glosem doradczym mog<t wejsc 

w szczegolnosci przedstawiciele sruzb, instytucji, organizacji i inicjatyw spolecznych, 

maj<tcych wplyw na bezpieczeiistwo ruchu drogowego, reprezentuj<tcych uczestnikow 

ruchu lub merytorycznie zwiqzanych z tematyk<t bezpieczenstwa ruchu drogowego. 

Prezydent Miasta Lodzi okresli sklad i tryb dzialania Miejskiej Rady BRD. 

Program BRD nie jest planem dzialan, a jedynie dokumentem wyznaczaj<tcym 

kierunek, w jakim nalezy podqi:ac by osi<tgn<tc zamierzone cele. Stworzenie planow 

dzialania b€(dzie glownym zadaniem Miejskiej Rady BRD, ktora wyznaczy priorytety 

w kaZdym z szesciu filarow, opracuje Sektorowe Plany Realizacyjne uj€(te w perspektywie 

wieloletniej, Roczne Plany Realizacyjne oraz b€(dzie stale monitorowac stopien realizacji 

przyj€(tych zalozen i szczegolowych Programow Operacyjnych jednostek zaangaZowanych 

w realizacj€( zadan. 

Niemniej waZnym zadaniem Miej skiej Rady BRD b€(dzie zapewnienie przeplywu 

informacji pomi€(dzy jednostkami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeiistwa 

ruchu drogowego na szczeblu wojewodzkim i miejskim oraz inicjowanie wspolnych 

dzialan i wymiana doswiadczeii pomi€(dzy wszystkimi partnerami wdraZaj <tcymi Program 

BRD. Rol<t Miejskiej Rady BRD b€(dzie rowniez promocja Programu BRD, ktora 

przejawiac si€( b€(dzie m.in. w prowadzeniu kampanii informacyjnych.". 

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si€( Prezydentowi Miasta Lodzi. 

§ 3. Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podj€(cia. 
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Uzasadnienie 

do projektu uchwaly zmieniaj~cej uchwalf Nr XVI/365/15 w sprawie przyjfcia 

"Programu Realizacji Miejskiego Programu Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu 

Drogowego w Lodzi na lata 2015-2020". 

Zmiana uchwaly Nr XVI/365115 w sprawle przYJ~cla "Programu Realizacji Miejskiego 

Programu Poprawy Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego w Lodzi na lata 

2015-2020" podj~tej w dniu 16 wrzesnia 2015 r. przez Rad~ Miejsk<t w Lodzi jest wymagana 

z uwagi na koniecznosc wyeliminowania w<ttpliwosci co do skladu Rady oraz uscislenia 

kompetencji Prezydenta Miasta Lodzi do powolywania czlonk6w Rady i ustalania trybu pracy 

Rady. Zmiana wynika z uwzgl~dnienia stanowiska Biura InZyniera Miasta i Wiceprezydenta 

Miasta Lodzi, w kt6rego gestii jest zarz<tdzanie ruchem na drogach. Celem zmiany jest 

wprowadzenie otwartego, a zarazem pelniejszego, katalogu instytucji, organizacji i innych 

os6b, zwi<tZanych z r6znymi aspektami bezpieczeilstwa ruchu drogowego, kt6re b~d<t 

reprezentowane w Radzie. Proponowane jest zast'lPienie nazw konkretnych podmiot6w 

og6lnymi ich okresleniami, co powinno wyeliminowac ewentualne w<ttpliwosci dotycz<tce 

mozliwosci zasiadania w Radzie ich przedstawicieli, w przypadku zmian organizacyjnych 

tych podmiot6w, w szczeg6lnosci ich nazw. Prezydent Miasta Lodzi b~dzie mial mi~dzy 

innymi prawo ewentualnego poszerzenia skladu Rady. Proponowana poprawka w opinii 

autor6w wyeliminuje r6wniez koniecznosc wielokrotnego zmieniania w trybie uchwaly Rady 

Miejskiej aktualnego skladu Miejskiej Rady Bezpieczeilstwa Ruchu Drogowego. 
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