
PROTOKÓŁ NR 1/10 
 

z posiedzenia 
 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 30 grudnia 2010 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod 
przewodnictwem Pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1600 – 1730.  
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.  
 
Porządek posiedzenia: 
 
1. Odczytanie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 11.10.2010 r. 
2. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji.  
3. Przyjęcie planu pracy Komisji na rok 2011. 
4. Sprawy róŜne.  
 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 1.   

Przewodniczący przedstawił protokół Nr 115/10 z poprzedniego posiedzenia Komisji 
w dniu 5 listopada 2010 r., który został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 2.   

 Jednogłośnie zaproponowano na Wiceprzewodniczącą Komisji Panią Danutę 
Leśniewską, uzaleŜniając ten wybór od jej formalnej zgody. 

 
Ad. 3.   
 Pan Jarosław Kozłowski Przewodniczący przedstawił propozycję planu pracy 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na 2011 rok: 
 

styczeń-marzec 
 

1. Bezpieczeństwo na drogach w sezonie zimowym (ZDP, Powiatowy InŜynier Ruchu). 
2. Bezpieczeństwo hal i wielko powierzchniowych budynków obciąŜonych śniegiem        

i lodem (PINB). 
3. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji w 2010 r. 
4. Zabezpieczenie wypoczynku dzieci i młodzieŜy podczas ferii zimowych. 

 
kwiecień-czerwiec 

 
1. Zabezpieczenie wałów przed ewentualną powodzią (Powiatowe Centrum 

Zarządzania Kryzysowego). 
2. Wiosenny przegląd dróg powiatowych – dziury, studzienki, zniszczenia zimowe – 

przegląd (ZDP). 
3. Bezpieczny wypoczynek nad wodą  (WOPR w NadbrzeŜu). 
4. Informacja Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o stanie czystości wód. 



 2

5. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji – stan bezpieczeństwa. 
6. Bezpieczny wyjazd na wakacje. 

 
lipiec-sierpień 

 
1. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej StraŜy PoŜarnej. 
2. Przeciwdziałanie zagroŜeniom poŜarów lasów. 
3. Spotkanie z Komendantami StraŜy Miejskiej w Otwocku i w Józefowie. 
4. Bezpieczna droga do i ze szkoły – oznakowanie dróg, przejść, łańcuchy itp. przegląd. 

 
wrzesień-grudzień 

 
1. Bezpieczeństwo obiektów sportowych – bramki, stojaki i itp. 
2. Przeciwdziałanie uzaleŜnieniom w szkołach - narkotyki, alkohol (PCPR). 
3. Przygotowanie powiatu do zimy na drogach. 

 
 

Komisja na bieŜąco będzie opiniowała: 
− projekty uchwał, 
− wnioski Zarządu Powiatu 
− oraz inną otrzymaną korespondencję dotyczącą zakresu działania Komisji. 

  
Pani Lucyna Komorowska zaproponowała, Ŝeby w planie prac Komisji pojawiły się 

cykliczne spotkania władz powiatu z wójtami, burmistrzami, prezydentem oraz dyrekcją 
Zarządu Dróg Powiatowych, w celu wypracowania wspólnego planu realizacji robót 
drogowych. 

Przewodniczący odpowiedział, Ŝe powyŜszy wniosek naleŜy przekazać Pani 
Staroście. 

Pan Janusz Budny, Członek Zarządu, poinformował, Ŝe Pani Starosta chce powołać 
radę samorządową w skład której wejdą wójtowie, burmistrzowie i prezydent, w celu 
rozwiązywania wspólnych problemów. 
 Pani Lucyna Komorowska przedstawiła wniosek (w załączeniu) dot. budowy ścieŜki 
pieszo-rowerowej wzdłuŜ drogi powiatowej na odcinku od skrzyŜowania ul. Batorego             
z ul. Kraszewskiego w Otwocku do Zespołu Szkół przy ul. Kard. St. Wyszyńskiego              
w Karczewie oraz wniosek (w załączeniu) dot. remontów i przebudowy chodników na 
terenie Gminy Karczew. 

Przewodniczący odpowiedział, Ŝe powyŜsze wnioski naleŜy przekazać Komisji 
Rozwoju Gospodarczego i Promocji Powiatu, poniewaŜ jest to zakres jej działania. 

  
Ad. 4.   

1) Pan Janusz Budny Członek Zarządu, zaproponował aby ZDP przy odśnieŜaniu dróg 
na których funkcjonuje komunikacja publiczna odśnieŜał nieco szerzej, a nie równo 
z pasem jezdni, tak by piesi mogli zejść z jezdni. 

 
WNIOSEK  
Komisja zwraca uwagę na odśnieŜanie przez Zarząd Dróg Powiatowych tylko dwóch pasów 
jezdni, po których poruszają się równieŜ piesi. Komisja wnosi o metrowe poszerzenie 
odśnieŜania przynajmniej z jednej strony, Ŝeby zrobić miejsce dla pieszego, w szczególności 
w miejscach gdzie funkcjonuje komunikacja publiczna. 
Wniosek został podjęty jednogłośnie. 
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2) Pan Janusz Goliński poruszył temat ewentualnej powodzi. 
 

WNIOSEK  
Komisja zwraca się z zapytaniem do Zarządu Powiatu, w jaki sposób powiat jest 
przygotowany do ewentualnej zimowej powodzi. W szczególności czy są odśnieŜone 
dojazdy do wałów przeciwpowodziowych. 
Wniosek został podjęty jednogłośnie. 
 

3) Na terenie Powiatu Otwockiego nie działa Ŝadna nocna apteka, wniosek o jej 
uruchomienie zgłosiła Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 
poprzedniej kadencji. 
 

WNIOSEK  
Zwracamy się do Zarządu Powiatu o ponowienie działań, w celu uzyskania od 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie odpowiedzi 
na pismo Nr S/ORiS/0718/6/2009 z dnia 19.02.2009 r. wystosowane do Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie dot. wydłuŜenia godzin pracy (całodobowo) 
jednej z aptek funkcjonujących na terenie Otwocka. 
Wniosek został podjęty jednogłośnie. 
 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
             Protokółowała:             Przewodniczący Komisji: 
  
       Jolanta Wyszomirska           Jarosław Kozłowski 
      
 
 
 


