ZARZĄDZENIE NR 124/2018
BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYNA NAD ODRĄ
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie powołania zespołów w związku z organizacją w mieście Kostrzyn nad Odrą festiwalu
,,Pol'and'Rock Festival’’ w Kostrzynie nad Odrą.
Na podstawie art. 33 ust.1.ustawy z d nia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.994 )
zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z organizacją w dniach 02.08.2018 r. - 04.08.2018 r. w Kostrzynie nad Odrą imprezy masowej
,,Pol'and'Rock Festival’’, w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom i przebywającym na terenie Miasta
uczestnikom imprezy powołuję:
1. Zbigniewa Biedulskiego na koordynatora działań Miasta Kostrzyn nad Odrą związanych z organizacją
festiwalu „Pol'andRock Festival”, któremu powierzam nadzór nad pracą niżej wymienionych zespołów
i wyznaczam Janusza Szymczyka, jako osobę odpowiedzialną za terminowe przygotowanie decyzji na
przeprowadzenie imprezy masowej „Pol'andRock Festival” oraz przygotowanie i wdrożenie Planu zabezpieczenia
medycznego Miasta.
§ 2. W celu sprawnej realizacji zadań powołuję następujące zespoły robocze:
1. ZESPÓŁ DO SPRAW BEZPIECZEŃSTWA - w składzie:
Janusz Szymczyk, Wiesław Płończak, Małgorzata Tubielewicz.
Zadaniem zespołu jest:
1. opracowanie planów zabezpieczenia Miasta, a w szczególności:
- „Planu zabezpieczenia medycznego Miasta” w terminie do dnia 05.07.2018 roku,
- „Projektu tymczasowej organizacji ruchu” i jego uzgodnienie w terminie do dnia 05.07.2018 roku oraz jego
wdrożenie w uzgodnionych terminach,
- współpraca ze służbami obecnymi na Przystanku Woodstock,
- kontrolowanie zgodności przebiegu imprezy masowej z warunkami określonymi w decyzji burmistrza,
- zdefiniowanie i bieżące eliminowanie ewentualnych zagrożeń poza terenem festiwalu.
2. ZESPÓŁ DO SPRAW KOMUNALNYCH - w składzie:
Anna Wasielak, Andrzej Słowiński, Wiesław Biskowski
Zadaniem Zespołu jest:
- opracowanie i przedstawienie Planu ochrony sanitarnej miasta gwarantującego utrzymanie czystości
i bezpieczeństwa sanitarnego w Mieście. Termin przygotowania i zatwierdzenia Planu wyznaczam na dzień
30 czerwca br.,
- nadzór nad realizacją Planu ochrony sanitarnej Miasta w tym: monitorowanie czystości przed, podczas i po
zakończeniu imprezy masowej,
- wprowadzenie niezbędnych modyfikacji planu wynikających z ewentualnych potrzeb,
- zdefiniowanie i wyeliminowanie ewentualnych zagrożeń bezpieczeństwa sanitarnego poza terenem imprezy
masowej,
- nadzór nad wykonaniem i monitoring oznakowania Miasta zgodnego z Projektem tymczasowej organizacji
ruchu.
3. ZESPÓŁ DO SPRAW HANDLU - w składzie:
Małgorzata Kraszewska, Joanna Laskowska, Katarzyna Frieske, Janusz Zatorski
Zadaniem zespołu jest:

Id: 4B16B2C6-6D2F-4E24-A7FA-288B0D41F330. Uchwalony

Strona 1

- opracowanie i przedstawienie propozycji organizacji ewentualnych dodatkowych miejsc handlu w Mieście,
- kontrolowanie miejsc i legalności prowadzenia handlu podczas imprezy masowej,
- opracowanie propozycji lokalizacji miejsc parkingowych na terenach Miasta, współpraca w tym zakresie
z właściwymi służbami, nadzór nad realizacją i wykonaniem zadania, koordynacja działań w zakresie
optymalnego wykorzystania miejsc parkingowych.
4. ZESPÓŁ DO SPRAW ORGANIZACYJNYCH - w składzie:
Anna Suska, Agnieszka Żurawska –Tatała, Dawid Marciniak, Wojciech Bień
Zadaniem zespołu jest:
- przygotowanie i udzielanie informacji o przygotowaniach Miasta do organizacji imprezy masowej,
informowanie o miejscach noclegowych, parkingowych oraz wszystkich innych przedsięwzięciach,
- przygotowanie propozycji promocji Miasta wśród uczestników „Pol'and'Rock Festival”oraz propozycji kampanii
informacyjnej skierowanej do mieszkańców Kostrzyna nad Odrą. Termin przedłożenia projektów ustalam na
dzień 30 czerwca br,
- bieżące przygotowanie informacji dot. przedsięwzięć organizacyjnych Miasta, apeli do mieszkańców Kostrzyna
nad Odrą itp. przez cały czas trwania imprezy,
- współpraca z Fundacją WOŚP w zakresie promocji festiwalu.
§ 3. Zespoły przy realizacji zadań zobowiązane są do ścisłej współpracy ze sobą oraz oszczędnego
wydatkowania środków finansowych.
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Miasta.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta
Andrzej Kunt
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