
PROTOKÓŁ NR 4/11 
 

z posiedzenia 
 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 22 marca 2011 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod 
przewodnictwem Pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1600 – 1900.  
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Odczytanie i ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Informacja Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego związana                         

z bezpieczeństwem hal i wielko powierzchniowych budynków obciąŜonych 
śniegiem i lodem w sezonie zimowym 2010/2011. 

3. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu 
Powiatu. 

4. Sprawy róŜne. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1  

Protokół Nr 3/10 z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 10 lutego 2011 r. 
został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2   
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego nie mógł przybyć na posiedzenie 
Komisji z uwagi na nadmiar obowiązków oraz małą liczbą pracowników Inspektoratu            
(1 osoba na urlopie i 1 na zwolnieniu lekarskim). Spotka się z Komisją w kwietniu.  
Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe w Otwocku jest szereg obiektów wielko 
powierzchniowych, tzw. sklepów, magazynów o płaskich dachach, które są szczególnie 
naraŜone w okresie zimowym na zarwanie się. PINB regularnie monitoruje temat. 
Przewodniczący zaproponował, aby zwrócić się do Wydziału Architektury i Budownictwa 
Starostwa Powiatowego z propozycją, Ŝeby na tego typu budynki z uwagi na 
bezpieczeństwo, nie wydawać zgody na budowę. PowyŜszy problem moŜna równieŜ 
przedstawić Radzie Powiatu. 

Na następne posiedzenie Komisji zostanie zaproszony Kierownik Wydziału 
Architektury i Budownictwa w celu poinformowania Komisji, czy są moŜliwości 
zabronienia budowy takich obiektów. 
 Pani Lucyna Komorowska poinformowała, Ŝe na terenie gminy Karczew wydawane 
są decyzje, które uwzględniają dach ze spadkiem przy wielkogabarytowych powierzchniach. 
 
 
 



 2

Ad. 3  
Przewodniczący przedstawił pisma, które wpłynęły do Komisji: 

1. Informacja Sekretarza Powiatu o stanie zatrudnienia oraz zakresach obowiązków 
pracowników Wydziału Zarządzania Kryzysowego oraz Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego (w załączeniu). 
W Wydziale Zarządzania Kryzysowego są zatrudnione 4 osoby, a w Powiatowym 
Centrum Zarządzania Kryzysowego 5 osób.  
Zadania Wydziału oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego reguluje ustawa. 
 

2. Informacja Skarbnika Powiatu (w załączeniu): 
� o kosztach utrzymania zarządzania kryzysowego za lata 2007-2010, 
� dochodach i wydatkach Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej   

w Otwocku za lata 2008-2010, 
� wydatkach na Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe za lata 2008-2010. 

 
3. Wyciąg Nr 50 z protokołu Nr 12/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku         

w dniu 22 lutego 2011 r. (w załączeniu): 
• Sprawa całodobowej apteki w Otwocku  

Pan Janusz Budny Członek Zarządu poinformował, Ŝe apteka, która 
wyrazi zgodę na dyŜurowanie prosi o wsparcie w wysokości 100 tys. zł. 
rocznie. Zarząd stwierdził, Ŝe jest to duŜa kwota i być moŜe wystąpi               
o wsparcie do gmin. Na sesję Rady Powiatu zostanie przygotowany projekt 
uchwały wskazujący dwie apteki, które będą sprawowały całodobowy dyŜur. 
Najpierw jedna pół roku, następnie druga. 

Pan Janusz Goliński poinformował, Ŝe w ubiegłej kadencji w szpitalu 
było przygotowane miejsce dla nocnej apteki. 

Komisja stwierdziła, Ŝe nocna apteka powinna być usytuowana           
w pobliŜu Nocnej Pomocy Lekarskiej. 

• Droga Celestynów-Gózd 
Przewodniczący Rady poinformował, Ŝe droga ta jest zrujnowana 

przez cięŜkie pojazdy poruszające się po niej. 
• Zainstalowanie monitoringu na stacji PKP Otwock-Świder 

Zarząd Powiatu wystąpi z wnioskiem w sprawie zainstalowania 
monitoringu. 

 
4. Pismo z dnia 23 lutego 2011 r. Starosty Otwockiego S/ORiS/0717/14/2011             

do Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku w sprawie dokonywania 
częstszych kontroli na trasie „gozdowskiej”, przy wjeździe na rondo w Kołbieli, 
szczególnie     w piątek w godzinach popołudniowych (w załączeniu). 

 
5. Pismo z dnia 23 lutego 2011 r. Starosty Otwockiego S/ORiS/0718/23/2011             

do Polskich Kolei Państwowych S.A. dot. zapewnienia bezpieczeństwa na stacji PKP 
Świder, poprzez zainstalowanie monitoringu (w załączeniu). 

 
6. Kopia pisma z dnia 22 stycznia 2011 r. Rady Sołeckiej wsi NadbrzeŜ w sprawie 

stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie gminy Karczew               
(w załączeniu). 

Pani Danuta Leśniewska zaproponowała, Ŝeby Komisja wspólnie z sołtysami 
zagroŜonych terenów obejrzała wały przeciwpowodziowe. Zwróciła uwagę, Ŝe wały 
nie są koszone. Poprosiła, Ŝeby Komisja wystąpiła w sprawie ochrony oraz remontu 
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wałów.  
 

7. Kopia pisma radnej Danuty Leśniewskiej dot. oceny stanu technicznego wałów 
przeciwpowodziowych na terenie gm. Karczew (w załączeniu). 

Pan Janusz Budny powiedział, Ŝe ciągle brakuje na to zadanie środków. 
Zapytał, czy przedstawione pisma mają być przekazane Wojewodzie? Powiat nie 
moŜe nawet wyegzekwować koszenia. 

Pani Danuta Leśniewska stwierdziła, Ŝe ten problem Powiat powinien 
przekazać dalej, zgodnie z kompetencjami. 

 Pan Janusz Budny powiedział, Ŝe wspólnie z Kierownikiem Zarządzania 
Kryzysowego przygotowali pismo do Wojewódzkiego Zarządu Melioracji                  
i Urządzeń Wodnych w sprawie zabezpieczenia finansowego na modernizację wału 
przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku gmina Karczew oraz gmina Sobienie 
Jeziory.  

 
8. Pismo (wniosek) z dnia 10 marca 2011 r. Pani Lucyny Komorowskiej oraz Pana 

Zdzisława Zycha o podjęcie stosownych starań w Wojewódzkim Zarządzie 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie w sprawie zabezpieczenia 
finansowego na realizację zadania pn. wykonanie kompletnej dokumentacji 
technicznej dla zadania „Modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na 
odcinku: Gmina Karczew – Gmina Sobienie Jeziory” (w załączeniu). 
 

9. Pismo (wniosek) z dnia 16 marca 2011 r. Pani Lucyny Komorowskiej o podjęcie 
stosownych starań w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych        
w Warszawie w sprawie  zabezpieczenia finansowego na realizację zadania pn.: 
wykonanie dwukrotnego koszenia skarpy i wału przeciwpowodziowego, wycinkę      
i karczowanie drzew oraz czyszczenie i konserwację śluz wałowych na odcinku 
473+300 do 490+000 rzeki Wisły (w załączeniu). 

Pan Janusz Goliński przypomniał, Ŝe w ubiegłej kadencji odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami WZMiUW w sprawie zabezpieczenia wałów. 
Stwierdził, Ŝe gdyby nie ofiarne działanie straŜaków, a takŜe determinacja 
mieszkańców zagroŜonych terenów, którzy odsłonili dziury i słabe punkty w wałach, 
na pewno woda zalałaby tereny powiatu. 

Przewodniczący Komisji stwierdził, Ŝe regulowanie koryta Wisły oraz stan 
techniczny wałów, to zadanie Rządu. Zaproponował, aby Rada Powiatu podjęła 
stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Pani Lucyna Komorowska stwierdziła, Ŝe Powiat powinien działać ze 
wszystkimi gminami leŜącymi wzdłuŜ biegu rzeki Wisły, którym bezpieczeństwo 
„leŜy na sercu”. 

Przewodniczący Rady zauwaŜył, Ŝe pakiet spraw, które nie są realizowane 
jest znacznie większy, dot. to dróg, szpitala, oświaty i innych. Realizowanie tych 
zadań wymaga posiadania środków na ich zaspokojenie. 

 
WNIOSEK 
Komisja wnioskuje o przyjęcie przez Radę Powiatu Stanowiska w sprawie podjęcia 
działań dot. remontu wałów przeciwpowodziowych, w celu zapewnienia ochrony 
ludzi i mienia przed powodzią. 
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
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10. Pismo z dnia 28 lutego 2011 r. Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska S/RLiOŚ/0715/88/2010 dot. nielegalnie wybudowanej przegrody na 
kanale wychodzącym z Jeziora Rokola (w załączeniu). 

Przewodniczący poprosił, Ŝeby członkowie Komisji zapoznali się                    
z dokumentami dot. w/w tematu. PowyŜsza sprawa będzie tematem następnego 
posiedzenia Komisji. 
 

11. Pismo z dnia 4 marca 2011 r. Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku 
przesyłające sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku 
oraz informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu 
otwockiego w roku 2010 (w załączeniu). 

Przewodniczący poprosił, Ŝeby członkowie Komisji zapoznali się ze 
sprawozdaniem.  

                   
Ad. 4 

1. Przewodniczący poruszył temat podnoszenia poziomu gruntu na działkach, poprzez 
nawoŜenie ziemi. W następstwie tych działań zalewane są działki sąsiadów. 
 

2. Pan Janusz Goliński przypomniał o bezmyślnym wiosennym wypalaniu traw. 
Zaproponował, aby nagłośnić w prasie, czym grozi takie postępowanie i jakie groŜą 
za to kary. 

Powiedział równieŜ o poŜarze kolejnego budynku typu Świdermajer              
w Otwocku, który spłonął prawdopodobnie w wyniku podpalenia. 
  

3. Pani Lucyna Komorowska stwierdziła, Ŝe naleŜy skontrolować znaki pionowe           
i poziome na drogach powiatowych. Powiedziała, Ŝe nowa droga powiatowa 
Karczew-Janów nie ma Ŝadnego oznakowania. 

Pan Janusz Budny Członek Zarządu odpowiedział, Ŝe znaków tych jest duŜo, 
więc Zarząd Dróg Powiatowych maluje je i uzupełnia przez cały rok. 

   
 
Na tym protokół zakończono. 
  
 
            Protokółowała:      Przewodniczący Komisji:         
  
       Jolanta Wyszomirska                Jarosław Kozłowski 
                       
 
 
 


