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SPRAWOZDANIE 
STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2016 r.  
 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2016 rok 
 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), Starosta Otwocki 
Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa                       
i Porządku kadencji 2015-2018, w skład której weszło 8 osób. 

Realizując swoje ustawowe kompetencje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 
trzy posiedzenia.  
 
Posiedzenie Komisji dn. 12 kwietnia 2016 r. 
Tematem posiedzenia było bezpieczeństwo i porządek publiczny na terenie Powiatu 
Otwockiego w minionym 2015 r.  
Komisja zapoznała się z następującymi dokumentami: 
1. Ocena stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu otwockiego za rok 2015 Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Otwocku. 
2. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz informacja          

o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu otwockiego w roku 
2015”. 

3. Sprawozdanie z realizacji zadań w obszarze: „Cele i kierunki działania Państwowej 
Straży Pożarnej i Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu 
otwockiego  w roku 2015”. 

Komisja zapoznała się z zagadnieniem chorób odzwierzęcych, zagrażających zdrowiu 
człowieka.  
 
Posiedzenie Komisji dn. 21 czerwca 2016 r.  
Tematy posiedzenia:  
1. Stan bezpieczeństwa w Powiecie Otwockim w kontekście zbliżających się wakacji. 
2. Przedstawienie informacji czy służby, inspekcje biorą udział w zabezpieczeniu 

Światowych Dni Młodzieży, jeżeli tak to w jakim zakresie? 
Podczas Komisji poruszono kwestię kontroli miejsc wypoczynku letniego w powiecie, 
edukacji dot. zagrożeń HIV, AIDS, dopalaczy, patroli pieszych policji na drogach oraz                   
w okolicach kąpielisk i akwenów. 
Zagadnienie kontroli z zakresu przepisów przeciwpożarowych, obiektów przeznaczonych do 
wypoczynku, kontroli kąpielisk pod kątem działań ratowniczo- gaśniczych, zasad udzielania 
pierwszej pomocy omówił Komendant Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej                            
w Otwocku.  
W ramach Światowych Dni Młodzieży na teren powiatu otwockiego przybywali goście                 
w ramach Dni w Diecezjach, w dniach 20-25 lipca 2016 r. W powiecie otwockim to ok. 300 
gości. Przebywali w dwóch gminach: Otwock i Józefów, w 6 parafiach, w Józefowie,                     
w Świdrze i w Otwocku.  

Posiedzenie Komisji dn. 29 września 2016 r.  
Tematem posiedzenia było podsumowanie realizacji akcji „Bezpieczne wakacje” związane                
z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim. 
Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak co roku czuwali nad zapewnieniem 
bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży. Okres wakacyjny to 
także intensywne działania policji związane zabezpieczeniami masowych wydarzeń; (również 
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Światowe Dni Młodzieży, szczyt NATO). Podjęto kontrole miejsc wypoczynku letniego 
dzieci i młodzieży (półkolonie, boiska, kąpieliska strzeżone i dzikie). Organizowano 
spotkania profilaktyczno-edukacyjne w placówkach  organizujących wypoczynek dzieci                     
i młodzieży. Podjęto patrole ciągów komunikacyjnych, stanu technicznego pojazdów 
przewożących dzieci  i młodzież.  
W ruchu drogowym prowadzono działania ukierunkowane na prędkość kierowców, przewóz 
osób i rzeczy. Zwracano uwagę na niechronionych uczestników ruchu drogowego – tj. 
pieszych. Prowadzono działania pod kątem stanu trzeźwości kierowców. Podjęto 
zabezpieczenia imprez, festynów, pikników, Światowych Dni Młodzieży, szczytu NATO. 
Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku podjęła działania mające na 
celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą – rozpoznanie operacyjne kąpielisk na 
terenie powiatu otwockiego. 
W ramach współpracy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z Komendą 
Powiatową Policji oraz służbami ratownictwa medycznego przeprowadzono wspólne 
ćwiczenia z zakresu ratownictwa w transporcie kolejowym ze względu na zwiększony ruch 
pasażerski w okresie letnim i przy wykorzystaniu biegnącej przez powiat otwocki 
infrastruktury kolejowej. 
Funkcjonariusz KP PSP w Otwocku prowadził szkolenie z zakresu kwalifikowanej pomocy 
przedmedycznej dla funkcjonariuszy Policji w celu poprawy jakości interwencji 
podejmowanych przez policjantów przed przybyciem służb medycznych. 
W okresie wakacyjnym występuje wzmożona ilość pożarów związanych z celowym 
podpaleniem traw i nieużytków. 
Okres wakacyjny to również  czas inwestycji na drogach powiatowych. Dyrektor Zarząd Dróg 
Powiatowych poinformował, że plan inwestycji został w pełni zrealizowany. Wykonano ok. 
15 km. nakładek.  
 

Ogólna analiza bezpieczeństwa w okresie sprawozdawczym pozwala na stwierdzenie, 
że na obszarze powiatu otwockiego nie występowały problemy związane ze szczególnym 
zagrożeniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 
 
 
         Starosta  
 

    Mirosław Pszonka  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządziła: 
 
Anna Strzeżek 
Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych  
 


