
 
PROTOKÓŁ NR 9/11 

 
z posiedzenia 

 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 
Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 12 września 2011 r.  

 
Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod 

przewodnictwem Pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1700 – 1900.  
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Bezpieczeństwo uczniów w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 – 

informacja przedstawicieli StraŜy Miejskiej w Otwocku oraz StraŜy Miejskiej           
w Józefowie. 

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

4. Sprawy róŜne. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1  

Protokół Nr 8/10 posiedzenia Komisji w dniu 30 sierpnia 2011 r. zostanie przyjęty na 
następnym posiedzeniu. 
 
Ad. 2 
 Pan Mirosław Kułak Komendant StraŜy Miejskiej w Józefowie przedstawił 
informację dot. działania StraŜy. 

StraŜ jest formacją, utworzoną w celu wykonywania czynności administracyjno-
porządkowych w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, określonych        
w odrębnych ustawach oraz aktach prawa miejscowego.  

W StraŜy Miejskiej w Józefowie zatrudnionych jest 13 osób (w tym 8 straŜników,     
4 pracowników obsługi monitoringu miejskiego i jedna osoba zajmująca się administracją). 
 StraŜ współpracuje m. in. z Referatem Gospodarki Komunalnej, Referatem Ochrony 
Środowiska, Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem 
Pomocy Społecznej, Kołem Wędkarskim, Zakładem Gospodarki Komunalnej oraz 
Zakładem Energetycznym.  
 Na wyposaŜeniu straŜników znajduje się 6 par kajdanek, 5 pałek obronnych,              
1 samochód oraz fotoradar. Miasto jest monitorowane (14 kamer, w tym 13 obrotowych). 

Poza bieŜącą działalnością związaną z czuwaniem nad bezpieczeństwem 
mieszkańców, straŜnicy wykonują wiele innych zadań. Kontrolowali m.in. warunki bytowe 
psów. Zajmowali się odławianiem bezdomnych psów. Do końca sierpnia przeprowadzili 
107 interwencji podczas których odłowili 23 bezdomne psy. Odnotowali 6 pogryzień 
człowieka przez psa. Zostali wezwani takŜe do potrąconego przez samochód łabędzia. 
Ujawnili i przekazali do utylizacji 27 padniętych zwierząt. 
 Do końca sierpnia br. straŜnicy podjęli 542 interwencje i nałoŜyli 276 mandatów 
karnych, na łączną kwotę ponad 43 tys. zł. Z wystawionych w tym okresie mandatów za 
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przekroczenie prędkości, do kasy miejskiej wpłynęło ok. 22,5 tys. zł. 
Pouczano i karano równieŜ za parkowanie w miejscach niedozwolonych. 
StraŜnicy zatrzymali 15 nietrzeźwych osób, które doprowadzono do izby wytrzeźwień lub 
miejsca zamieszkania. Nietrzeźwe osoby ukarano 7 mandatami, a w jednym przypadku 
sprawę skierowano na drogę sądową.  
Karano równieŜ mandatami osoby, które wyprowadzały psy bez smyczy i kagańca                
(8 mandatów). 

Do końca sierpnia StraŜ Miejska przeprowadziła 143 interwencje (w tym 111 
zleconych), podczas których zatrzymano 2 sprawców przestępstw oraz jedną osobę 
poszukiwaną. 

StraŜnicy prowadzili działania prewencyjne w ramach akcji „Patrol Szkolny”. 
Odbywały się one w rejonach szkół, na drogach dojścia do placówek oświatowych oraz       
w miejscach zbierania się wagarujących uczniów. Podczas 230 takich patroli 
wylegitymowano 106 nieletnich.  

W Józefowie są 3 szkoły podstawowe, 2 gimnazja i 1 szkoła wyŜsza. 
Prawdopodobnie w Józefowie zorganizowane będzie centrum pobytowe dla jednego 

z finalistów EURO 2012. Wówczas StraŜ Miejska będzie zobowiązana do zabezpieczenia 
imprez sportowo-rekreacyjnych związanych z tym wydarzeniem. 

Komendant stwierdził, Ŝe przy zadaniach, które straŜnicy wykonują, mają za mało 
etatów. 
 Pani Lucyna Komorowska zapytała, jak wygląda zjawisko narkomanii na terenie 
miasta? 
 Komendant odpowiedział, Ŝe nie ma sygnałów dot. narkotyków. 
  
 Pan Dariusz Sokół Komendant StraŜy Miejskiej w Otwocku poinformował,              
Ŝe działania StraŜy wynikają w szczególności z ustawy o straŜach gminnych, ustawy             
o drogach publicznych oraz ustawy prawo ruchu drogowym. 

W StraŜy Miejskiej w Otwocku zatrudnionych jest 9 osób (1 wakat).  
W mieście nie ma monitoringu ani fotoradarów. StraŜnicy pracują w terenie. 
W celu bezpieczeństwa uczniów tworzone są partole szkolne mieszane (policjant 

plus straŜnik). Patrol szkolny działa od godziny 700 do 1500 od poniedziałku do piątku. 
Dowódcą patrolu szkolnego jest policjant. 

Pani Barbara Parol zapytała, czy szkoły w Świdrze i Mlądzu są patrolowane? 
Komendant odpowiedział, Ŝe patrole kontrolują te szkoły. 
Komendant poinformował, Ŝe w szkołach prowadzone są prelekcje nt. 

bezpieczeństwa drogowego, a następnie organizowane są egzaminy w celu uzyskania karty 
rowerowej i motorowerowej. 

 
Ad. 3  
 Brak pism. 
 
Ad. 4   

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się w połowie października br. 
 

Ad. 5  
Przewodniczący podziękował zebranym za przybycie. Na tym protokół zakończono. 

 
            Protokółowała:      Przewodniczący Komisji:         
  
       Jolanta Wyszomirska               Jarosław Kozłowski 
 


