
PROTOKÓŁ NR 7/11 
 

z posiedzenia 
 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 14 czerwca 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 – 1800.  
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Informacja Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej o stanie czystości wód. 
3. Spotkanie z przedstawicielami WOPR w NadbrzeŜu pod kątem bezpiecznego 

odpoczynku nad wodą. 
4. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu 

Powiatu. 
5. Sprawy róŜne. 
6. Zakończenie obrad. 

 
 
Ad. 1  

Protokół Nr 6/10 z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 31 maja 2011 r. został 
przyjęty przy 1 głosie „wstrzymującym”. 
 
Ad. 2 
 Pani Krystyna Kołodziej Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Otwocku 
przedstawiła temat kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli na terenie Powiatu 
Otwockiego. 

Dyrektywa 2006/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotycząca zarządzenia 
jakością wody w kąpieliskach nałoŜyła na Państwa członkowskie UE obowiązek wdroŜenia 
jej przepisów do prawa krajowego.  

Zmiany ustawy Prawo wodne weszły w Ŝycie z dniem 1 stycznia 2011 r. 
Według definicji zawartej w ustawie Prawo wodne kąpielisko to wydzielony              

i oznakowany fragment wód powierzchniowych, na potrzeby duŜej liczby kąpiących się 
określony w uchwale rady gminy w sprawie wykazu kąpielisk, pod warunkiem, Ŝe               
w stosunku do tego kąpieliska nie wydano stałego zakazu kąpieli.  

Miejsce do kąpieli to wydzielony i oznakowany fragment wód powierzchniowych, 
nie będący kąpieliskiem i wykorzystywany do kąpieli. 

Organizator kąpieliska przekazuje wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta 
wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk. Organizator jest obowiązany oznakować 
kąpielisko i prowadzić badania wody. 
 W powiecie otwockim znajduje się jedno kąpielisko zorganizowane w Kącku gm. 
Wiązowna, które zostało dopuszczone do uŜytkowania. Jest tam staw mały i duŜy. 
Inspektorat 27 maja 2011 r. wydał ocenę jakości wody stwierdzając, Ŝe jest ona przydatna 
do kąpieli.  
śadna gmina z powiatu  otwockiego nie zgłosiła miejsc wykorzystywanych do kąpieli. 
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W 2006 r. prowadzony był monitoring jakości wody w miejscach zwyczajowo 
wykorzystywanych do kąpieli: 

1) na rzece Świder: 
− w Radiówku przy ogródkach działkowych, 
− w Otwocku Świdrze przy moście kolejowym, 
− w Świdrach Wielkich, przy moście drogowym, 

2) w stawie Moczydło. 
 

W 2007 r. prowadzony był monitoring jakości wody w miejscach zwyczajowo 
wykorzystywanych do kąpieli: 

1) na rzece Świder: 
− w Świdrach Wielkich, przy moście drogowym, 

2) w stawie „Chabaszew” w Osiecku. 
 

Od 2008 r. Inspekcja Sanitarna zaprzestała prowadzenia monitoringu jakości wody               
w miejscach zwyczajowo wykorzystywanych do kąpieli. 
 
Koszt badań laboratoryjnych – 2 razy 273 zł, w co najmniej dwóch punktach poboru. 
 

Inspektor sanitarny podaje wyniki badań organizatorowi zgłoszonego kąpieliska. 
Kąpieliska nielegalne nie są badane. Organizator powinien monitorować kąpielisko, 
zgłaszać do SANEPID-u kaŜdą niepokojącą sytuację np. zakwit wody. 
 Przewodniczący zapytał, skąd się biorą dane w rocznikach statystycznych o stanie 
czystości wód? 
 Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej odpowiedziała, Ŝe są to wyniki 
inspekcji ochrony środowiska. 
  
 
WNIOSEK 
 W związku ze zmianą ustawy Prawo wodne Komisja zwraca się z prośbą                    
o poruszenie na najbliŜszym spotkaniu Pani Starosty z przedstawicielami gmin, problemu 
kąpielisk na terenie ich działalności. Komisja wnioskuje, aby przynajmniej w kaŜdej gminie 
było jedno miejsce do kąpieli nadzorowane przez gminę. 

Głosowanie: 5 osób „za”, 1 „przeciw 
Wniosek został przyjęty przy jednym głosie przeciw. 
 
Ad. 3  

Pani Anna Bielicka Sekretarz Otwockiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia 
Ratunkowego z siedzibą w NadbrzeŜu poinformowała zebranych o pracy w bazie. 
WOPR działa na zasadzie stowarzyszenia opartego o statut, jego celem jest prowadzenie 
profilaktycznej działalności w zakresie bezpieczeństwa osób pływających. Działalność 
WOPR polega na patrolowaniu Wisły na odcinku od Góry Kalwarii do Józefowa w sezonie 
letnim, który trwa od 1 czerwca do końca sierpnia. Środki (w formie dotacji) na działalność 
przekazuje Powiat, Urząd Miasta w Otwocku i Urząd Miejski w Karczewie. Dotacje 
przeznaczane są w większości na paliwo i szkolenia. WOPR ma 120 członków (łącznie         
z młodzieŜą nie opłacającą składek). śeby uzyskać stopień młodszego ratownika trzeba być 
członkiem WOPR i stąd zwiększyła się liczba członków. Członków faktycznie działających 
w placówce jest 64. Członkowie WOPR działają na zasadzie pracy społecznej. WOPR 
nawiązał współpracę z klasą obronną z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych       
w Otwocku. Klasa pomoŜe w przygotowaniu placówki do sezonu. Jesienią uczniowie będą 
mieli szkolenie z udzielania pierwszej pomocy, a następnie będą uczestniczyli w kursie na 
młodszego ratownika.  



 3

Oficjalnych kąpielisk nie ma, ale ludzie przychodzą na plaŜe nad brzeg Wisły i kąpią się na 
własną odpowiedzialność. WOPR sprawuje nadzór społecznie, w weekendy powoływane są 
dyŜury od 800 do 1800. WOPR posiada trzy łodzie. Główny sztab znajduje się w Legionowie  
 Pani Anna Bielicka powiedziała, Ŝe obecnie potrzebne są środki na remont jednej 
łodzi oraz stroje (koszulki) dla ratowników WOPR. 
 Przewodniczący powiedział, Ŝe WOPR powinien zgłosić swoje potrzeby na piśmie, 
będą one wzięte pod uwagę przy konstruowaniu budŜetu na 2012 rok. 
 
Ad. 4   

Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 8 czerwca 2011 r. S.ORiS.0023.15.2011 
Wicestarosty dot. stałej organizacji ruchu drogi powiatowej Nr 2724W Karczew-Janów      
(w załączeniu).  
 
Ad. 5 
 Pani Barbara Parol stwierdziła, Ŝe nadal na terenie stacji Świder chuligani 
wszczynają ciągłe awantury, ostatnio pobili szlabanowego. Niszczą stację. Mieszkańcy 
Świdra są gotowi do rozmów z Prezydentem Otwocka w sprawie monitorowania stacji. 
 
WNIOSEK 
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zwrócenie uwagi na ciągłe burdy na stacji PKP    
w Świdrze, które jeszcze bardziej się nasiliły w sezonie letnim. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 6 
 
Na tym protokół zakończono. 
  
 
            Protokółowała:      Przewodniczący Komisji:         
  
       Jolanta Wyszomirska               Jarosław Kozłowski 
             
 
 


