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SPRAWOZDANIE 

STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2017 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok 

 
 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1868), 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 
cztery posiedzenia.  
 

Posiedzenie Komisji dn. 3 lutego 2017 r. 

Tematem posiedzenia był stan bezpieczeństwa i porządku w Powiecie Otwockim                              
w kontekście zbliżających się ferii zimowych w szkołach. 

Przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Otwocku omówili wykaz 
przedsięwzięć na terenie Powiatu Otwockiego w związku z feriami zimowymi w 2017 roku. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej  w Otwocku skupiła się na 
czynnościach kontrolno-rozpoznawczych w obiektach, które przewidywano do zapewnienia 
zimowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Następnym aspektem było ustalenie 
możliwości dojazdu jednostek straży do miejsc potencjalnych zagrożeń: częściowo 
zamarznięte akweny. Również odbywały się ćwiczenia ratowników w przypadku zagrożenia 
życia, współpraca z WOPR, KPP w Otwocku. Dodatkowo na stronie internetowej jednostki 
umieszczono informacje propagujące bezpieczeństwo. 
 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologicznej w Otwocku objęła nadzorem 
placówki zgłoszone na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl. Każda placówka organizująca 
wypoczynek była zobowiązana do zgłoszenia na ww. stronie. W każdym przypadku kontroli 
przez tut. Stację sprawdzany był stan sanitarno-techniczny obiektu; (ilość punktów wodnych, 
sanitariatów, środki higieniczne dla dzieci, możliwość korzystania z wody ciepłej i zimnej), 
ścisła kontrola jadłospisów, środków spożywczych, stan sanitarny kuchni. Kontrola 
produktów i wyrobów mięsnych dostarczanych do placówek. Kolejnym zadaniem było 
rozpowszechnianie ulotek w zakresie profilaktyki zatruć pokarmowych, bezpiecznego 
wypoczynku dzieci i młodzieży, higieny osobistej, profilaktyka grypy, zatruć pokarmowych, 
wszawicy, HIV i zażywania środków psychotropowych.   
Określono stan sanitarno-techniczny placówek oświatowych jako dobry. Wystawiono 
mandaty tylko w przedszkolach prywatnych.  

Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował, że Inspektorat pośrednio dba                      
o zdrowie ludzi poprzez zwalczanie ognisk chorób zakaźnych. 

Pani Jolanta Szafrańska - Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego 
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie pozytywnie odniosła się do przygotowania 
służb do  ferii  w 2017 roku na terenie powiatu, oceniła teren powiatu jako bezpieczny.  
 
Posiedzenie Komisji dn. 8 czerwca 2017 r.  

Tematem posiedzenia był stan bezpieczeństwa w Powiecie Otwockim w kontekście 
zbliżających się wakacji. 
 Jak co roku zadanie nadzoru sanitarnego placówek letniego wypoczynku było 
zrealizowane przez Inspekcję Sanitarną. W tym celu monitorowana jest strona internetowa 
www.wypoczynek.men.gov.pl, na której organizatorzy kolonii i obozów mają obowiązek 
dokonania zgłoszenia placówek.    
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Inspekcja Sanitarna przeprowadzała kontrole każdego obiektu. Kontrole obejmowały: 
- warunki sanitarno-higieniczne pomieszczeń,  
- otoczenia placówek, 
- przestrzegania zakazu palenia tytoniu przez personel oraz warunków żywienia dzieci.   

Podczas wizytacji w placówkach promowano edukację zdrowotną dzieci i młodzieży 
w zakresie: 
- profilaktyki zażywania środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, 
- higieny osobistej, 
- bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, 
- profilaktyki zatruć pokarmowych, 
Działania prozdrowotne były wzmocnione o materiały edukacyjne (ulotki, plakaty). 
Poruszono temat plaży miejskiej na pograniczu Józefowa i Otwocka. Dyrektor Powiatowej 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej poinformowała, że nie jest to miejsce wykorzystywane do 
kąpieli, ponieważ Miasto Otwock nie zgłosiło ww. miejsca do wykazu kąpielisk.  
Odnośnie kąpieliska w Kącku poinformowała, że jakość wody w ciągu 4 lat kontroli jest 
doskonała.  

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku w ramach akcji letniej 
2017 prowadziła działania rutynowe: operacyjne i prewencyjne.    
Działania prewencyjne miały na celu zapobieganie zjawiskom patologicznym w miejscu 
wypoczynku. Spotkania dzieci i młodzieży odbywały się w PPSP w Otwocku, oraz szkołach 
celem przeprowadzenia działań edukacyjnych.  
Jednostka straży przy współudziale jednostek OSP uczestniczyła również w zorganizowanych 
piknikach rodzinnych. PPSP w Otwocku podjęła również działania kontroli terenów obozów 
z zakresu bezpieczeństwa pożarowego. Przeprowadzono działania kontrolne dla 
bezpieczeństwa: prywatnego kąpieliska w Kącku, plaży miejskiej w Otwocku, kąpieliska 
Moczydło w Karczewie, kąpieliska Rokola.  
Podjęto działania z jednostką z Legionowa celem przeprowadzenia ćwiczeń  ratowniczych na 
obszarach wodnych.  

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku od czerwca br. rozpoczęła propagowanie 
akcji informacyjno-edukacyjnej bezpieczeństwa na obszarach wodnych.  
Kontroli zostały poddane: 
- miejsca zorganizowane wypoczynków dla dzieci i młodzieży, 
- półkolonie, turnusy.        
Do zadań KPP na terenie powiatu w okresie wakacji  należało: 
- uczestnictwo w prelekcjach uświadamiających właściwe zachowanie na obszarach 
wodnych, 
- patrolowanie terenów przyległych do placówek, 
- kontrola placówek handlowych pod względem sprzedaży alkoholu, papierosów nieletnim, 
-  kontrolowanie miejsc dystrybucji substancji psychoaktywnych i nielegalnej sprzedaży 
dopalaczy, 
- zabezpieczanie imprez plenerowych na terenie powiatu, 
- kontrola kąpielisk, 
- kontrola techniczna środków transportu przewożących dzieci i młodzież do miejsc 
zorganizowanego wypoczynku; punkt kontroli autokarów mieści się przy parkingu ul. 
Andriollego w Otwocku, 
- kontrola dróg krajowych nr 17 i 50 na terenie powiatu. 
Akcje informacyjne zostały również umieszczone na stronie internetowej KPP w Otwocku.  

Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadzał remonty cząstkowe dróg oraz inwestycje 
drogowe, malowanie przejść dla pieszych, koszenie poboczy dróg i trawników; (jednostka 
zarządza 350 km. dróg, w tym 260 km. stanowią drogi utwardzone, pozostałe to drogi 
gruntowe). 
Jednostka również uzupełnia znaki drogowe poziome będące skutkiem wandalizmów.  
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Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego 
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego podjął monitoring placów zabaw w gminach oraz 
spółdzielniach mieszkaniowych, obiektów instytucji publicznych, obiektów 
wielkopowierzchniowych, zakładów przemysłowych.    
 
Posiedzenie Komisji dn. 31 sierpnia 2017 r.  

Tematy posiedzenia:  
1. Omówienie przebiegu wakacji pod względem bezpieczeństwa na terenie powiatu 

otwockiego. 
2. Omówienie stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu otwockiego w kontekście 

zbliżającego się roku szkolnego. 
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w okresie wakacji 

zabezpieczali imprezy plenerowe na terenie powiatu, podejmowali interwencje uliczne, 
domowe, w parkach, okolicach sklepów. 
Podczas tegorocznych wakacji funkcjonariusze organizowali spotkania z dziećmi w ramach 
akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo… nad wodą”. 
W okresie wakacji nie odnotowano przypadku zatrucia dopalaczami. Komenda wspólnie ze 
Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Otwocku skontrolowała 21 obiektów cash point.                 
Ujawniono pięć osób pod wpływem alkoholu i 6 osób pod wpływem narkotyków – 
marihuany. Skontrowano punkty sprzedaży alkoholu i papierosów.  
Od września rozpoczęto akcję bezpieczna droga do szkoły.   

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku nie odnotowała 
szczególnych zdarzeń. Poddano kontroli obiekty wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. 
Przeprowadzono trzy kontrole w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, oraz 
przedszkolach. Przeprowadzono kontrolę dworca kolejowego w Otwocku, wydano pięć opinii 
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.  

Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Otwocku  w okresie wakacji przeprowadziła 13 
kontroli wypoczynku letniego. Kontrolą objęto warunki pobytu dzieci i żywienia. Nie 
wystawiono mandatów w zakresie złych warunków sanitarnych czy złego stanu sanitarnego 
kuchni. Przeprowadzono 2 kontrole miejsca przeznaczonego do kąpieli w Kącku (dawniej 
zwanym kąpieliskiem), oraz 24 kontrole placów zabaw dla dzieci i 1 kontrolę dworca 
kolejowego, 6 kontroli zakładów żywienia dzieci, kontrola punktu gastronomicznego 
usytuowanego na plaży miejskiej. Poza czynnościami kontrolnymi prowadzono działania 
profilaktyczne, edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Ich celem było zaznajomienie opiekunów 
grup i uczestników z bezpiecznymi i higienicznymi zachowaniami podczas wypoczynku 
wakacyjnego. W ramach bezpiecznych wakacji przeprowadzono 13 wizytacji podczas 
których realizowano edukację dotyczącą następujących zagadnień: choroby odkleszczowe, 
profilaktyka chorób przenoszonych drogą pokarmową, bezpiecznego wypoczynku dzieci                 
i młodzieży, profilaktyka nadmiernej eksploatacji na promienie UV, profilaktyka nałogów, 
profilaktyka HIV i AIDS, profilaktyka zażywania środków psychotropowych – dopalacze. 
Stacja opiniuje wnioski dotyczące imprez masowych w zakresie zabezpieczenia ilości toalet 
przenośnych i możliwości korzystania z ustępów, następnie wywożenia nieczystości.   

Powiatowy Inspektorat Weterynarii nie bierze bezpośredniego udziału w akcji 
bezpieczne wakacje. Inspekcja przeprowadza kontrole zakładów produkujących żywność. 23 
sierpnia br. na terenie Otwocka stwierdzono przypadek wścieklizny. Obszarem zagrożonym 
wścieklizną oznaczono miasto Otwock, część Karczewa,  Dąbrówka, Stara Wieś, część gminy 
Wiązowna. Zakażonym zwierzęciem okazał się nietoperz.  

Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku z uwagi na bezpieczeństwo związane                     
z rozpoczęciem roku szkolnego podjął akcję odmalowania wszystkich przejść dla pieszych            
w rejonach szkół. Do wykonania pozostała budowa chodników w Kątach, Chrośnie                          
i Sufczynie w gminie Kołbiel, oraz w ul. Częstochowskiej w gminie Karczew. Zamknięto 
odcinek drogi Otwock - Pogorzel w związku z realizacją zadania: „Przebudowa i rozbudowa 
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ciągu dróg powiatowych Nr 2715W, 2722W, 2713W w m. Otwock, Pogorzel, Stara Wieś 

(Etap V: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2715W w miejsc. Pogorzel i Otwock, gm. 

Celestynów i Otwock) – wykonanie kompleksowej  przebudowy drogi na odcinku od km 

0+200 do km 1+750 – do istniejącej nowej nawierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego               

w miejsc. Pogorzel.”. Odnoście tragicznego wypadku mającego miejsce na trasie gozdowskiej 
zostały dostawione znaki pionowe z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. 
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w okresie wakacji nie odnotował 
zdarzeń awarii obiektów budowlanych związanych z warunkami atmosferycznymi. 
Przeprowadzono kontrole obiektów w których odbywały się kolonie letnie, oraz kilkadziesiąt 
kontroli placów zabaw.  
 

 Pani Aneta Bartnicka członek Zarządu Powiatu poinformowała, że placówki 
oświatowe dla których organem prowadzącym jest powiat otwocki są przygotowane na 
powrót dzieci do szkół. 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku działania prewencyjne 
realizuje przez cały rok. Komenda od kilku lat realizuje program spotkań z dziećmi                           
i młodzieżą w jednostce celem poznania pracy strażaków i sprzętu. Komenda przeprowadza 
próbne akcje ewakuacyjne w obiektach szkolnych.  

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku w dniach od 4 do 8 września prowadziła 
wzmożone kontrole na drogach, oznakowania pionowego i poziomego, oraz stanu jezdni.               
W ww. dniach w godz. 7 30 – 10 00 na terenie powiatu otwockiego w wyznaczonych szkołach 
dyżurowały posterunki policjantów, oraz tzw. stopki – osoby, które mają zapewnić dzieciom 
bezpieczne przejście przez jezdnię. Komenda będzie przeprowadzała cykliczne prelekcje                 
w szkołach nt. bezpieczeństwa.  
Komenda pozytywnie odniosła się do otwartego miasteczka ruchu drogowego w Józefowie. 
Uznała za zasadną budowę miasteczka na terenie miasta Otwocka w pobliżu Komendy.   

Pan Krzysztof Gralik - Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych w zakresie 
zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej dokonał prezentacji  budowy zintegrowanego 

systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami 

dla powiatu otwockiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego oś priorytetowa V „Gospodarka przyjazna środowisku”, działania 5.1 
„Dostosowanie do zmian klimatu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020. Nr projektu RPMA.05.01.00-14-4029/15. 
 

Posiedzenie Komisji dn. 1 grudnia 2017 r. 

Tematy posiedzenia:  
1. Przygotowanie Zarządu Dróg Powiatowych do podjęcia akcji odśnieżania.  
2. Stan oznakowania pionowego i poziomego oraz sygnalizacji świetlnej.  
3. Stan odwodnienia dróg, oczyszczenie studzienek chłonnych oraz drożności kanalizacji 

deszczowych, o ile są na stanie ZDP.  
4. Zweryfikowanie, ewentualnie uzupełnienie zapasów magazynowych w szczególności 

materiałów przeciwpowodziowych.  
5. Wzmożenie akcji prewencyjnych w zakresie przebywania osób bezdomnych 

zagrożonych wychłodzeniem.  
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku administruje 305 kilometrami dróg 

powiatowych, w tym 59,5 km stanowią drogi gruntowe i 245,5 km utwardzone asfaltem.  
Na drogach powiatowych obowiązują trzy standardy zimowego utrzymania. Według 

tychże standardów wszystkie drogi powinny być utrzymywać na „biało”. Z uwagi na 
bezpośrednie sąsiedztwo z Warszawą, Zarząd Powiatu zobowiązał jednostkę do 
podwyższenia standardu utrzymania zimowego na drogach o dużym natężeniu ruchu. 
Odśnieżanie takiej ilości nawierzchni wymaga wcześniejszego przygotowania logistycznego. 
Obecnie stosowane standardy obejmują: 
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Standard IV – 101,5 km dróg, 
Standard V   – 119   km dróg, 
Standard VI – 27,5   km dróg, 
57, 5 km dróg powiatowych nie jest objęte standardami zimowego utrzymania dróg 

(odśnieżane w razie potrzeby). 
Z uwagi na fakt, że prowadzone są jeszcze roboty drogowe jednostka nie jest jeszcze 

na 100% gotowa, jeżeli chodzi o przezbrojenie sprzętu. W gotowości są 4 samochody 
ciężarowe przystosowane do obsługi zimowej (piaskarka + pług) oraz jeden samochód                    
z pługiem, a także 2 koparko-ładowarki, 2 zamiatarki chodnikowe, równiarka drogowa, 
ładowarka, ciągnik 160-konny oraz miniciagnik z pługiem. Samochody i sprzęt są 
obsługiwane zmianowo przez 9 kierowców i 4 operatorów. 

Posiadany sprzęt używany do „Akcji Zima”: 
Akcję zima obsługuje 7 samochodów ciężarowych – pługopiaskarek, samochód 

ciężarowy ciężki z pługiem, 3 ładowarki, w tym w razie potrzeby do jednej mocowany jest 
pług, 1 równiarka, 160-konny ciągnik z pługiem wirnikowym, ciągnik ze szczotką do 
odśnieżania ścieżek rowerowych, dwie zamiatarki chodnikowe (wraz z osprzętem zimowym) 
oraz miniciągnik odśnieżający chodniki i ścieżki rowerowe w miastach. Wyżej wymieniony 
sprzęt jest w ciągłej gotowości technicznej. Na sezon zimowy 2017/2018 na placu 
zabezpieczone jest około 200 ton mieszanki soli i piasku, około 200 ton piasku i 200 ton 
czystej soli drogowej. Dodatkowo z rozstrzygniętego przetargu istnieje możliwość pozyskania 
jeszcze około 600 ton soli drogowej. W toczącym się postępowaniu przetargowym w planach 
jest zabezpieczenie dostawy 2000 ton soli drogowej na kolejne miesiące zimowe. 

ZDP dysponuje następującym sprzętem do utrzymania zimowego dróg: 
SAMOCHODY CIĘŻAROWE:  
1. PŁUGOPIASKARKA MAN 18363-WOT-2U37  
2. PŁUGOPIASKARKA STAR 244-WOT-6N72  
4. PŁUGOPIASKARKA STAR 200-WOT-48LP  
5. PŁUGOPIASKARKA KAMAZ WFY-917N  
6. PŁUGOPIASKARKA KAMAZ CIĄGNIK WFY-910N  
7. PIASKARKA MERCEDES 
8. KAMAZ + PŁUG  
SPRZĘT: 
1. PŁUG + CRYSTAL ORION WOT-8C88  
2. RÓWNIARKA  
3. ŁADOWARKA Ł-34  
4. KOPARKO – ŁADOWARKA K-162  
5. KOPARKO – ŁADOWARKA JCB  
6. CIĄGNIK VEGA Z PŁUGIEM I ZAMIATARKĄ 
7. ZAMIATARKA CHODNIKOWA CITYMASTER 600 
8. ZAMIATARKA CHODNIKOWA CITYMASTER 1600 
Kolejność utrzymania zimowego dróg: 
Codziennie w okresie zimowym najpierw odśnieżane są dojazdy do przejazdów 

kolejowych. W dalszej kolejności usuwany jest śnieg z dróg powiatowych w miastach 
Otwock, Józefów i Karczew tak by umożliwić kierującym samochodami i pasażerom linii 
autobusowych, właściwy przejazd już we wczesnych godzinach rannych. W związku                     
z bezpośrednim skomunikowaniem Żanęcina i Rzakty (gm. Wiązowna) z Warszawą, 
odśnieżane są także tamte trasy w pierwszej kolejności. Samochody wyjeżdżają potem na 
południe powiatu, do gmin Karczew, Celestynów, Kołbiel, Sobienie Jeziory                                  
i Osieck oraz odśnieżają resztę dróg w gminie Wiązowna. Na bieżąco monitorowana jest 
pogoda i w zależności od opadów usuwany jest śnieg raz dziennie (w przypadku tylko 
nocnych opadów) lub kilka razy, gdy śnieg pada częściej. 

Kadra koordynująca „Akcję zima”: 
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W dni powszednie prowadzone są dyżury pracowników biurowych w godzinach od 
700 do 1500, którzy przyjmują zgłoszenia o utrudnieniach w ruchu w związku z panującymi 
warunkami oraz rozsyłają sprzęt zgodnie z potrzebami odśnieżania. Od godz. 1500 do 700 oraz 
w dni wolne od pracy dyżury pełnią wyznaczeni pracownicy ZDP. Nad całością Akcji Zima 
koordynację sprawuje Zastępca Dyrektora ZDP Otwock. 

 
Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku na bieżąco wymienia zniszczone lub wyblakłe 

oznakowanie pionowe, a każdego roku dokonuje zakupu znaków drogowych                                     
i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego związanych z wymianą starego oznakowania 
oraz ustawieniem nowego po zmianach projektów organizacji ruchu drogowego. Ponadto 
obserwacji podlega postępująca dewastacja oznakowania pionowego przy drogach 
powiatowych, która jest naprawiana niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia lub po 
stwierdzeniu faktu zniszczenia w terenie. 

Oprócz uzupełniania oznakowania opracowywany jest także kompleksowo projekt 
organizacji ruchu na wszystkie drogi powiatowe. Na osiem gmin kompleksowo opracowane 
projekty istnieją dla siedmiu gmin oraz częściowo w ósmej (Otwock). Dokończenie 
opracowywania projektów kompleksowych planowane jest na 2018 r. Dotychczas                        
w Otwocku wykorzystywane są zatwierdzone projekty opracowane w latach ubiegłych. 
Opracowane projekty organizacji ruchu są sukcesywnie wprowadzane w terenie. 

W kwestii oznakowania poziomego ZDP własnymi siłami wykonuje odnowienia 
oznakowania: po raz pierwszy w okresie wiosennym, po zakończeniu akcji zimowej                     
i zakupie farby drogowej (przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, tj. okres suchy            
z temperaturami minimalnymi + 5°C w dzień i w nocy), oraz ponownie                                           
w okresie jesiennym. W pierwszej kolejności odnawiane są przejścia dla pieszych przy 
szkołach, główne skrzyżowania, główne ciągi komunikacyjne i reszta dróg powiatowych. Na 
przestrzeni lat nastąpił także znaczny wzrost zapotrzebowania i wydatkowanie środków na 
zakup farby drogowej przeznaczonej do poziomego znakowania dróg. W 2006 r. było to 
niewiele ponad 5,5 t, a w 2017 r. już 20 t, która to ilość jest w dalszym ciągu niewystarczająca 
na wymalowanie wszystkich dróg, a ograniczenia wynikają z posiadanych środków 
finansowych. Oprócz tego stan nawierzchni jezdni, które w wielu przypadkach posiadają 
nawierzchnię z asfaltu lanego, nie pozwala efektywnie wymalować jezdni („falowanie” 
rozgrzanej nawierzchni wraz z wykonanym oznakowaniem). Dopiero postępująca wymiana 
nawierzchni jezdni na asfaltobeton pozwala na trwałe oznakowanie poziome dróg zgodnie                 
z projektami organizacji ruchu. 

Zarząd Dróg Powiatowych w Otwocku jest w posiadaniu 15 sygnalizacji świetlnych  
na terenach gmin Otwock (9 skrzyżowań), Józefów (2 skrzyżowania + sygnalizacja 
pulsacyjna przy szkole) i Karczew (3 skrzyżowania). Wszystkie sygnalizacje posiadają 
łącznie 182 sygnalizatory wyposażone w 447 punktów świetlnych. Rok rocznie organizowane 
jest postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy – konserwatora sygnalizacji, który 
odpowiada za usunięcie zarówno awarii oprogramowania sterowników sygnalizacji, jak 
również usuwa uszkodzenia mechaniczne. 

Z informacji uzyskanych od konserwatora sygnalizacji świetlnych wynika, że  
3 skrzyżowania z sygnalizacją świetlną wymagają interwencji w najbliższym czasie: 
1. Poniatowskiego/Matejki/Filipowicza – do wymiany kwalifikuje się sterownik, który 

wyprodukowany został przez nieistniejącą już firmę, a do którego nie ma części 
zamiennych. W przypadku awarii sterownika sygnalizacja zostanie trwale 
unieruchomiona. 

2. Majowa/Kołłątaja – z uwagi na wiek sygnalizacji wymiany wymagają latarnie 
sygnalizacyjne, maszty i okablowanie (w 2017 r. opracowana dokumentacja projektowa). 

3. Batorego/Matejki/Karczewska – z uwagi na wiek sygnalizacji wymiany wymagają 
latarnie sygnalizacyjne. 
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4. Na wybranych skrzyżowaniach w miarę możliwości można przyjąć wymianę latarni na 
latarnie typu LED:  
- Powstańców Warszawy/Andriollego w Otwocku, 
- Kołłątaja/Mickiewicza w Otwocku, 
- Piłsudskiego/Leśna w Józefowie, 
- Sikorskiego/Mickiewicza w Józefowie. 

Komenda Powiatowa Policji współpracuje z ZDP  w kwestii oznakowania dróg.  
Z uwagi na kilka inwestycji prowadzonych jednocześnie, radny Jacek Czarnowski 

zaproponował do rozważenia wprowadzenie kierowania ruchem drogowym przez osobę 
uprawnioną – policjanta w godzinach szczytu na terenie miasta Otwocka. 

W sprawie ręcznego kierowania ruchem drogowym zdaniem Komendy Powiatowej 
Policji w Otwocku doraźne działanie policji nie rozwiązuje problemu. W krytycznych 
sytuacjach kierowani są policjanci do rozładowania ruchu. A przerzucanie obciążenia ruchu                
z jednego skrzyżowania na inne i obciążanie drugiego powoduje to, że w kolejnym miejscu 
powstaje problem komunikacyjny. Kolejnym aspektem jest problem kadrowy w obszarze 
działalności Komendy. Funkcjonariusze do kierowania ruchem muszą posiadać odpowiednie 
umiejętności. Ilość załóg wystawionych do służby na dobę jest maksymalna.       

 

W kwestii stanu odwodnienia dróg, oczyszczenie studzienek chłonnych oraz drożności 
kanalizacji deszczowych, Zarząd Dróg Powiatowych przekazał, że kanalizację deszczową 
posiadają drogi w mieście Karczew, jednakże ZDP nie jest jej właścicielem, a Gmina 
Karczew. Pozostałe drogi powiatowe w miastach odwadniane są za pomocą kratek 
ściekowych połączonych ze studniami osadnikowymi (łącznie w miastach usytuowanych jest 
ponad 700 studni osadnikowych oraz ponad 900 kratek ściekowych). Innym rozwiązaniem 
stosowanym na drogach jest tzw. drenaż francuski (ulice Batorego i Kraszewskiego                       
w Otwocku, ciąg pieszo-rowerowy w Malcanowie, fragment chodnika w Czarnówce, ul. 
Szkolna w Zakręcie) jak również zbiorniki odparowywalne (ul. Batorego w Otwocku przy 
Biedronce, ul. Wojska Polskiego w Celestynowie, rondo Piłsudskiego/Graniczna                          
w Józefowie). Reszta dróg odwadniana jest za pomocą rowów przydrożnych lub na teren 
przyległy do drogi za poboczem w pasie drogowym. Stan odwodnienia jest w dobrym stanie, 
a jedynym zagrożeniem, szczególnie w miastach, są ponadnormatywne opady, które szybko 
zapełnią systemy odwodnienia i z uwagi na ograniczoną sprawność wchłaniania będą 
gromadzić wodę na jezdniach. W takich wypadkach odbywa się pompowanie zalegającej na 
ulicach wody. Do pompowania przeznaczany jest samochód asenizacyjny oraz WUKO,                  
a także dwie pompy spalinowe wraz z obsługą. Innym zagrożeniem związanym z opadami 
jest ukształtowanie terenu przyległego do niektórych dróg (np. w miejsc. 
Glinianka/Czarnówka /2709W/, Wola Karczewska /2712W/), w których                    z terenu 
przyległego usytuowanego wyżej woda spływa do rowów przydrożnych, a następnie 
zapełniając je przelewa się przez jezdnię (2709W) lub płynie dalej drogą (2712W – odcinek 
gruntowy pomiędzy Wolą Karczewską,  a Kruszówcem). 

 
Zagadnienie zweryfikowania, ewentualnie uzupełnienia zapasów magazynowych                          

w szczególności materiałów przeciwpowodziowych omówił Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku. Na terenie powiatu otwockiego jest zabezpieczone 
280 tyś worków. W 2018  roku zaplanowany jest zakup plandek o różnych wielkościach.  
Starosta zaznaczył, aby w roku bieżącym dokonać zakupu plandek.  
Na okoliczność różnego rodzaju zdarzeń typu wichury, podtopienia, w ramach powiatów 
zostały utworzone tzw. plutony ratownicze składające się z trzech zastępów.      
 

Komenda Powiatowa Policji w Otwocku przedstawiła informację z realizacji działań 
na rzecz przeciwdziałania zagrożeniom życia i zdrowia bezdomnych oraz osób 
potrzebujących pomocy na terenie podległym KPP w Otwocku.  
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Podjęto czynności prewencyjne w okresie 11.2016/03.2017 w tym: 
1. liczba kontroli miejsc przebywania osób bezdomnych 564 
2. ilość legitymowanych osób bezdomnych     63 
3. udzielono pomocy osobom bezdomnym      60 

w tym najczęściej: 
 1. wezwano pogotowie      7 
 2. przewieziono do schroniska lub noclegowni   3 za pośrednictwem SM 
 3. udzielono informacji o miejscach uzyskania pomocy  2 za pośrednictwem  
             Pogotowia  
 4. udzielono informacji o miejscach uzyskania pomocy 35 
 5. inne - umieszczono w PDOZ     2 
  - dowieziono do wskazanego miejsca pobytu 7 

W okresie 11.2016/03.2017 odnotowano jeden przypadek zgonu osób bezdomnych 
lub z wychłodzenia; (09.01.2017 r. pustostan ul. Staszica 10 – zgon z wychłodzenia osoby 
bezdomnej). 
Dzielnicowi i policjanci służb patrolowych na bieżąco w toku pełnionej służby dokonują 
kontroli miejsc, w których mogą przebywać osoby bezdomne, w przypadku ujawnienia takich 
osób udzielana jest pomoc uzależniona od potrzeb, w tym przekazywane są informacje                      
o miejscach udzielania pomocy osobom bezdomnym. 
W miesiącu listopadzie br. dzielnicowi dokonali sprawdzenia wszystkich miejsc, w których  
w przeszłości przybywały osoby bezdomne. Powyższe informacje zostały zawarte w teczce 
zagadnieniowej „Bezdomność”. Policjanci KPP w Otwocku i jednostek podległych prowadzą 
stałe czynności prewencyjne w ramach działań pn.: „Bezdomny”. Na stronie internetowej 
KPP w Otwocku zostały umieszczone informacje na temat prowadzonych działań pn.: 
„Bezdomni 2017/2018”. 
Obecnie na terenie powiatu otwockiego stwierdzono obecność 11 osób wobec których 
stwierdzono zjawisko bezdomności. W tym na terenie podległym KPP w Otwocku 6 osób, na 
terenie podległym KP w Józefowie 5 osób, na terenie podległym KP w Karczewie nie 
stwierdzono. 
Podlegli policjanci obecnie pod stałym nadzorem mają 22 miejsc gdzie w przeszłości 
przybywały osoby bezdomne lub gdzie takowe osoby mogą potencjalnie przebywać.                 
W większości przypadków są to dworce komunikacji PKP, pustostany i budynki poszpitalne 
na terenie Otwocka oraz tereny ogródków działkowych. 
Osobom bezdomnym przekazywane są informacje na temat ośrodków i miejsc gdzie mogą 
szukać pomocy, są to m.in.: 
- Markot w Warszawie, 
- Pogotowie Interwencji Społecznej Stowarzyszenie Pomocy Bezdomnym w Warszawie, 
- Stowarzyszenie „Alter-Ego w Warszawie, 
- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w Warszawie, 
- Monar-Markot w Warszawie, 
- Schronisko dla bezdomnych mężczyzna Brata Alberta w Warszawie, 
- Schronisko dla mężczyzn Przystań Warszawa. 
W przypadku ujawnienia osób bezdomnych lub potrzebujących pomocy informowane są 
zgodnie z właściwością ośrodki pomocy społecznych. 
W poprzednich latach osoby bezdomne z terenu Otwocka przyjmowane były przez: 
- Dom Pomocy Społecznej  „Wrzos” w Otwocku, 
- Dom Otwartych Serc „Caritas” w Otwocku.  
DPS  „Wrzos” w Otwocku  jest przygotowany na przyjmowanie osób bezdomnych.  
Pojedyncze osoby zostają w placówce, natomiast pozostałe opuszczają po kilku dniach 
pobytu. Osoby bezdomne mają zapewniony posiłek, nocleg, odzież, itp.  
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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  
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