
PROTOKÓŁ NR 11/11 
 

z posiedzenia 
 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 28 listopada 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 oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Przygotowanie powiatu do zimy na drogach. 
3. Zaopiniowanie projektu budŜetu powiatu na 2012 rok. 
4. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu 

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

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1  

Przewodniczący odczytał protokół Nr 10/11 z dnia 7 listopada 2011 r., który został 
przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 
 Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych Pan Tadeusz Marek Płaczek 
przedstawił przygotowanie powiatu do zimy na drogach. Od 1 listopada obowiązuje okres 
zimowy i dyrekcja ZDP rozpisała plan działania na sezon 2011/2012. 
Przygotowano 600 ton mieszanki piaskowo-solnej, ok. 300 ton piasku i 300 ton soli. 
Przygotowany sprzęt to: 

− 6 pługopiaskarek w tym: 
• 4 na stacjonarnych podwoziach, 
• 2 na wywrotkach, 

− pług montowany na kamaza, 
− pług montowany na ciągnik „Orion”, 
− równiarka, 
− 2 ładowarki, 
− ostrówek K162 i JCB, 
− ciągnik mały z pługiem i zamiatarką (na chodniki i ścieŜki rowerowe). 

DyŜury pełni 6 pracowników biurowych, 9 kierowców i 4 operatorów. Za całość akcji 
zimowej odpowiada Zastępca Dyrektora ZDP. 
W pierwszej kolejności odśnieŜane są przejazdy kolejowe, na terenie powiatu jest ich 13. 
 Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zapytał, kto prawnie odpowiada za 
odśnieŜanie przejazdów kolejowych? 
 Pan Tadeusz Marek Płaczek odpowiedział, Ŝe Zarząd Dróg Powiatowych. 

Przewodniczący Rady Tomasz Atłowski zapytał równieŜ, kto odpowiada za trójkąty 
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widoczności przy przejazdach? 
Pan Tadeusz Marek Płaczek odpowiedział, Ŝe kolej. 

 Pierwszy samochód odśnieŜa przejazdy kolejowe, a następnie miasta Karczew, 
Otwock, Józefów i w Gminie Wiązowna drogę śanęcin – Rzakta, z uwagi na transport 
autobusowy (miejskie zakłady komunikacyjne). Dalej Celestynów, Wiązownę, Kołbiel, 
Karczew, Sobienie-Jeziory i Osieck. OdśnieŜanie chodników przy posesjach naleŜy do 
mieszkańców, w wielu przypadkach gminy sprzątają chodniki za mieszkańców. 

Pan Janusz Goliński zgłosił newralgiczny punkt na trasie Glinianka-Świerk, przy 
przejeździe przez drogę Nr 17. Przy większych opadach śniegu pojazdy mają trudność 
podjechać do tej drogi. Zapytał równieŜ, czy są umowy grzecznościowe z miastem Otwock, 
Ŝeby kierowcy jadąc po drogach powiatowych nie podnosili pługa i odwrotnie? 

Pan Tadeusz Marek Płaczek odpowiedział, Ŝe w zasadzie pojazdy ZDP mają pługi 
opuszczone na wszystkich drogach. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy przygotowane środki finansowe na obecną 
zimę, odpowiadają mniej więcej tym sprzed roku? 

Zastępca Dyrektora ZDP odpowiedział, Ŝe nie ma problemu z zabezpieczonymi 
środkami. 

Pani Danuta Leśniewska zapytała, jak wygląda odśnieŜanie mniejszych 
miejscowości? 

Zastępca Dyrektora ZDP odpowiedział, Ŝe dwa, trzy kursy musi kaŜdy                       
z samochodów zrobić, Ŝeby cały Powiat dokładnie odśnieŜyć. 

Członek Zarządu Janusz Budny zapytał, kto daje sygnał w nocy o opadach śniegu? 
Pan Tadeusz Marek Płaczek odpowiedział, Ŝe jest wyznaczony punkt dowodzenia, 

dyŜurny śledzi prognozę pogody i czuwa przez 24 godziny. W przypadku opadów musi       
w ciągu godziny zorganizować wyjazd samochodów. Cały sprzęt znajduje się na terenie 
bazy. 

Pani Barbara Parol zwróciła uwagę, Ŝe w Otwocku-Świdrze samochody odśnieŜając 
wsypują śnieg na chodniki. 

Zastępca Dyrektora odpowiedział, Ŝe tak bywa w przypadku wąskich ulic, ale zwróci 
na to uwagę. 

Pan Janusz Budny stwierdził, Ŝe drogi w powiecie otwockim są dobrze odśnieŜane, 
zaproponował, Ŝeby na stronie internetowej Starostwa podać do wiadomości kolejność 
odśnieŜania dróg powiatowych. 

Zastępca Dyrektora ZDP poinformował, Ŝe w 2011 roku nie odnotowano 
śmiertelnych wypadków na drogach powiatowych. 

Przewodniczący Rady zapytał, ile kosztuje jeden dzień pełnego odśnieŜania? 
Zastępca Dyrektora ZDP powiedział, Ŝe poda informację do Biura Rady. 
 

Ad. 3  
 Skarbnik Powiatu Pani Alicja Matuszewska przedstawiła projekt budŜetu powiatu na 
2012 rok, ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat wydatków budŜetowych 
zaplanowanych na rok 2012 w zakresie bezpieczeństwa. 
 Przewodniczący Rady powiedział, Ŝe w załoŜeniach do budŜetu przyjętych uchwałą 
Zarządu uchwalono 1,5% wzrost kosztów płac w Starostwie. W Zarządzaniu Kryzysowym 
gro środków, to są wydatki płacowe i pochodne. Zapytał dlaczego w planie przedstawiono 
wzrost o 3%? 
 Skarbnik odpowiedziała, Ŝe to jest konkretnie wyliczane na podstawie angaŜy, które 
uwzględniają nagrody jubileuszowe i ewentualne odprawy np. emerytalne. 
 Przewodniczący Rady stwierdził, Ŝe według niego kwota 500 tys. zł. dla Wydziału 
Zarządzania Kryzysowego to zbyt duŜa kwota. 
 Przewodniczący Komisji zauwaŜył, Ŝe Wydział Zarządzania Kryzysowego ma 
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bardzo niewielki wpływ na stopień bezpieczeństwa w powiecie otwockim. Stwierdził, Ŝe 
kaŜde środki przeznaczone dla Ochotniczych StraŜy PoŜarnych dają znacznie lepszy skutek 
bezpośredniego ratowania mienia i Ŝycia ludzkiego oraz bezpieczeństwa niŜ powołanie 
trzech kolejnych urzędników. 
 Pan Janusz Goliński zauwaŜył, Ŝe w przypadku braku prądu przez kilka dni               
w Otwocku w 2010 r., czy powalonych na jezdni drzew, Wydział Zarządzania nie włączył 
się do akcji stwierdzono, Ŝe ma inne zadania. 
 Nie zgłoszono wniosków do przedstawionego budŜetu. 
 
WNIOSEK 
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt budŜetu powiatu na 2012 rok. 
 
Ad. 4  

Przewodniczący przedstawił wyciąg Nr 210 z protokołu Nr 51/11 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 8 listopada 2011 r. w sprawie zakłóceń porządku           
i zachowań chuligańskich na stacji PKP Świder, a następnie odczytał pismo z dnia              
21 października 2011 r. IZOZ-075-115/11 podpisane przez Zastępcę Dyrektora ds. 
Eksploatacji Zakładu Linii Kolejowych w Warszawie oraz pismo z dnia 4 listopada 2011 r. 
KPP-PR-7418/6611/11 Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku (wyciąg                     
w załączeniu). 

 
Ad. 5  

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się przed 17 grudniu 2011 r. 
 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
            Protokółowała:      Przewodniczący Komisji:         
  
       Jolanta Wyszomirska               Jarosław Kozłowski 
 
 
 


