
PROTOKÓŁ NR 2/11 
 

z posiedzenia 
 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 24 stycznia 2011 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod 
przewodnictwem Pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1630 – 1830.  
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności, 
Przewodniczący Rady Powiatu Tomasz Atłowski oraz Kierownik Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego Mirosław Krupa. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 
2. Stan wałów w związku z zagroŜeniem zimową powodzią. 
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu                

w  Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. 
4. Sprawy róŜne. 
5. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 
Ad. 1 

Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2   

Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe zimowa powódź jest bardziej niebezpieczna 
od letniej, czego przyczyną jest spiętrzona kra, która moŜe spowodować niewyobraŜalne 
skutki. 

Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Mirosław Krupa przedstawił stan 
przygotowania w związku z zagroŜeniem zimową powodzią.  
Powiat znajduje się na takim odcinku Wisły, gdzie zatory mogą powstać tylko                         
w wyjątkowej sytuacji, poniewaŜ woda spływająca do Wisły z elektrociepłowni                   
w Kozienicach jest wodą ciepłą. Stan wałów to kompetencje Wojewódzkiego Zarządu 
Melioracji i Urządzeń Wodnych. W powiecie otwockim poziom wody (w porównaniu do 
innych powiatów) był niski, stan ostrzegawczy wynosi 375 cm, a najwyŜszy poziom 
ostrzegawczy w naszym powiecie - jak były roztopy - wyniósł 339 cm, dla porównania stan 
alarmowy wynosi 420 cm. NajwyŜszy poziom w ubiegłym roku, jak była powódź wynosił 
530 cm. Poziom wody, Ŝeby osiągnął koronę wału, musiałby wynosić 656 cm. W tym roku 
nie było wody na wale, w związku z powyŜszym wał jest suchy. Dzisiaj stan wody               
o godz. 1300 w Gusinie wynosił 248 cm. Stan wody jest podawany co pół godziny. 

Pan Tomasz Atłowski zapytał, jakie kompetencje w zakresie bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego ciąŜą na powiecie, kto jest uprawniony do sprawdzania wałów? 

 Pan Mirosław Krupa poinformował, Ŝe NajwyŜsza Izba Kontroli kontrolowała 
Wydział Zarządzania Kryzysowego oraz 3 gminy między innymi Gminę Karczew, której 
zarzuciła inwestowanie swoich środków w koszenie wałów, poniewaŜ nie jest to zadanie 
gminy. Kierownik powiedział, Ŝe zadania powiatu to ewakuacja obywateli w czasie 
niebezpieczeństwa. Przedstawił równieŜ pisma kierowane przez Starostę do Dyrektora 
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Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Dyrektora Naczelnego 
Wojewódzkiego  Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie dot. podjęcia prac 
mających na celu umocnienie brzegu Wisły, zabezpieczenia wałów oraz spotkań w sprawie 
stanu technicznego i planowanych remontów wałów przeciwpowodziowych (pisma               
i odpowiedzi w załączeniu). 

Przewodniczący Rady zapytał, co naleŜy zrobić, Ŝeby te wały były wałami 
bezpiecznymi. 

Pan Mirosław Krupa stwierdził, Ŝe najlepszym umocnieniem wału byłaby droga 
przywałowa, którą moŜe zrobić gmina lub powiat. 

Pan Janusz Goliński poinformował, Ŝe w II kadencji, jako Przewodniczący Komisji 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zorganizował spotkanie dot. 
bezpieczeństwa wałów. Na spotkaniu obecny był Dyrektor, pracownicy WZMiUW, 
Starosta, Wicestarosta oraz sołtysi miejscowości zagroŜonych. Zawiadujący wałami 
tłumaczyli się brakiem środków na ich umacnianie. Koszą raz w roku, a powinni dwa. Pan   
J. Goliński stwierdził, Ŝe wały podczas zagroŜenia zostały uratowane dzięki spontanicznemu 
działaniu ludzi, powstał równieŜ sztab kryzysowy. Generalnie wały są słabe. Przecieki 
obserwuje się w NadbrzeŜu, w Sobieniach Jeziorach i innych punktach. Melioranci wówczas 
obiecali znaczące środki na cele przeciwpowodziowe w 2012 roku.  
Pan Janusz Goliński zapytał Kierownika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, czy 
ładowarka piasku, o zakup której wnioskowała Komisja Porządku jest zakupiona, gdzie jest 
składowana? Gdzie znajduje się zakupiona kiedyś folia? Czy drogi dojazdowe do wałów są 
droŜne? 

Pani Danuta Leśniewska poinformowała, Ŝe bobry drąŜą w wałach ogromne dziury. 
Powiedziała, Ŝe w imieniu mieszkańców NadbrzeŜa złoŜyła dwa pisma do władz gminy         
i powiatu dot. umacniania wałów, poniewaŜ mieszkańcy sami nie mogą naprawiać wałów. 
Właściciele działek na międzywalu nawet sami ich nie mogą kosić. 

Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe powstało 5 rezerwatów na międzywalu 
Wisły, są tam stanowiska lęgowe ptaków i dlatego jest to teren ochronny. śeby woda 
szybko spływała, nie moŜe nic rosnąć na międzywalu. Stwierdził, Ŝe nie powinno się 
wydawać pozwoleń na budowę w sąsiedztwie walów. Niebezpieczeństwo dla wałów 
stanowią kłady, które je rozjeŜdŜają. Przewodniczący stwierdził, Ŝe w celu bezpieczeństwa 
powinny być wyznaczone poldery zalewowe. 

Pani Danuta Leśniewska powiedziała, Ŝe kiedyś Wisła była pogłębiana, wały były 
konserwowane, wałowy sprawdzał ich stan - wtedy ludzie czuli się bezpieczni. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe zła jest gospodarka melioracyjna. Obecnie 
zagroŜenie stanowi Wisła oraz lokalne podtopienia, których kiedyś nie było. Nikt nie 
czyszci rowów melioracyjnych, które zarastają, a woda zawsze znajdzie swoje miejsce. 
Uznał, Ŝe w planach zagospodarowania przestrzennego powinno wyznaczyć poldery, a na 
nich zakaz budowania. 

Pan Mirosław Krupa odpowiedział, na pytania Pana Janusz Golińskiego informując, 
Ŝe piaskarkę miała zakupić Państwowa StraŜ PoŜarna, folia na pewno znajduje się                
w magazynie w straŜy, a drogi przy wałach są rozjeŜdŜone. 

Pani Lucyna Komorowska stwierdziła, Ŝe WZMiUW obecnie wykonuje bardzo mało 
inwestycji. 

 
WNIOSEK 
Przewodniczący komisji zaproponował, aby do następnego spotkania członkowie Komisji 
przygotowali pytania (wnioski) dot. zagroŜeniem powodzią. 
Wniosek został przyjęty przez aklamację. 
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Ad. 3  
Pan Jarosław Kozłowski Przewodniczący Komisji przedstawił wyciąg Nr 21              

z protokołu Nr 6/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu 18 stycznia 2011 r. (wyciąg        
w załączeniu) ad. 6 - opracowanie projektu uchwały w sprawie delegowania radnych Rady 
Powiatu w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Przewodnicząca 
Zarządu zarekomendowała, aby do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku powołać Członka 
Zarządu Powiatu Pana Grzegorza Michalczyka oraz Przewodniczącego Komisji Porządku 
Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Jarosława Kozłowskiego. 

Przewodniczący przedstawił równieŜ projekt uchwały w sprawie delegowania 
radnych Rady Powiatu w Otwocku do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, którą 
tworzy się w celu realizacji zadań Starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi 
słuŜbami, inspekcjami i straŜami. Zgodnie z art. 38a ust. 5 pkt 2 w skład komisji wchodzi 
dwóch radnych delegowanych przez Radę Powiatu. 

 
Komisja zaproponowała do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku: 

� Pana Jarosława Kozłowskiego Przewodniczącego Komisji 
− głosowanie: 5 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”, 

� Pana Janusza Budnego - Członka Zarządu Powiatu, przedstawiciela Komisji 
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli, który zajmuje się wydziałami 
merytorycznymi związanymi z bezpieczeństwem oraz posiada doświadczenie 
zawodowe sprzed okresu pracy w samorządzie związane z bezpieczeństwem 

− głosowanie: 5 głosów „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym”. 
Komisja pozytywnie opiniuje przedmiotowy projekt uchwały z uwzględnionymi 

kandydaturami. 
 

Ad. 4  
 Wiceprzewodniczącą Komisji została Pani Danuta Leśniewska. 
 
Ad. 5   

Protokół Nr 1/10 z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 30 grudnia 2010 r. 
został przyjęty jednogłośnie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
             Protokółowała:             Przewodniczący Komisji: 
  
       Jolanta Wyszomirska                       Jarosław Kozłowski 
      
 
 
 
 


