
PROTOKÓŁ NR 14/12 
 

z posiedzenia 
 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 20 lutego 2012 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod 
przewodnictwem pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1600 – 1700.  
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 hal i wielko powierzchniowych budynków obciąŜonych śniegiem           

i lodem (PINB). 
3. Przygotowanie sprawozdania z pracy Komisji w 2011 roku. 
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  

Protokół Nr 13/11 z dnia 23 stycznia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 
 Członkowie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli rozwaŜali 
kwestie zagroŜeń, występujących w powiecie otwockim dotyczących hal i wielko 
powierzchniowych budynków obciąŜonych śniegiem i lodem.  

Pani Małgorzata Makaruk–Swarek Inspektor w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru 
Budowlanego w Otwocku poinformowała, Ŝe do obowiązków właścicieli i zarządców 
naleŜy dbałość o naleŜyty stan techniczny budynku, w tym nie dopuszczenie do przeciąŜenia 
konstrukcji budynku przez zalegający na dachu śnieg i zapewnienie w razie konieczności 
odśnieŜania dachu, bezpieczeństwa osobom znajdującym się na ciągach pieszych i jezdnych, 
które znajdują się bezpośrednio pod danym budynkiem. Prowadząc prace przy odśnieŜaniu 
dachów naleŜy pamiętać o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i przepisów BHP. 

Tak jak w latach poprzednich przed sezonem zimowym Powiatowy Inspektor 
Nadzoru Budowlanego w Otwocku zamieścił w prasie ogłoszenie o obowiązku usuwania 
śniegu, lodu i sopli z obiektów budowlanych. Ponadto rozesłano do wszystkich gmin 
powiatu otwockiego pisma w przedmiotowej sprawie. 

 Właściciele i zarządcy budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m3 
oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m3, zgodnie 
z art. 62 ust. 1 pkt 3 Prawa budowlanego mają obowiązek przeprowadzać okresowe 
przeglądy dwa razy w roku tj. do 31 maja oraz do 30 listopada. O przeprowadzonej kontroli 
naleŜy powiadomić  bezzwłocznie organ powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego. 
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Radni z Komisji pytali o szereg spraw m.in.: 
• Czy PINB kontroluje obowiązek usuwania śniegu, lodu i sopli z obiektów 

budowlanych?   
Czy zalecenia PINB są wykonywane (pytająca pani Barbara Patrol)?  
Kontroluje, nastepnie sporządza sprawozdania, które przesyła do Wojewódzkiego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. Kontrole są wykonywane i dokumentacja jest 
przekazywana do inspektoratu (odpowiadająca pani Małgorzata Makaruk–Swarek). 

• Pan Janusz Goliński stwierdził, Ŝe sytuacja jest uporządkowana, nie ma zagroŜeń. 
• Przewodniczący zapytał, ilu pracowników jest zatrudnionych w PINB? 

Obecnie z Powiatowym Inspektorem jest zatrudnionych 9 osób (odpowiadająca pani 
Małgorzata Makaruk-Skwarek). 
 

Ad. 3 
Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe wspólnie z Wiceprzewodniczącą Komisji  

przygotuje zarys sprawozdania z pracy Komisji w 2011 roku. Sprawozdanie zostanie 
przesłane drogą e-mailową do wszystkich członków Komisji. Na posiedzeniu Komisji         
w marcu będzie moŜna zgłosić uwagi do sprawozdania. Następnie Komisja przyjmie          
to sprawozdanie i zostanie ono przekazane Radzie Powiatu. 

 
Ad. 4 

Brak pism. 
 
Ad. 5 

Pan Edward Grochowski InŜynier Ruchu przedstawił zestawienia wypadków na 
drogach powiatowych i gminnych w latach 2009 – 2011 (w załączeniu). 
W 2011 roku na wszystkich drogach w powiecie otwockim zdarzyły się 144 wypadki,         
w tym na drogach powiatowych i gminnych 54, w których zginęło 6 osób, a 52 zostały 
ranne. Do 90 wypadków doszło w 2011 r. na dogach krajowych i wojewódzkich. Najmniej 
wypadków i kolizji jest na drogach gminnych, gdyŜ nie są to najlepsze drogi i jeździ się po 
nich wolniej i ostroŜniej. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy InŜynier Ruchu ma rozeznanie, w jakich 
miejscach zdarza się najwięcej wypadków? 

Niestety Komenda Powiatowa Policji nie dostarcza takich informacji InŜynierowi 
Ruchu. Przesyła wyłącznie statystykę wypadków i kolizji. 

 
WNIOSEK 
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli wnioskuje do Zarządu Powiatu 
o informację z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku dot. statystyki wypadków i kolizji 
na terenie Powiatu Otwockiego, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc tychŜe zdarzeń. 
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 

InŜynier Ruchu wskazał miejsca w Otwocku, które według niego naleŜą do 
szczególnie niebezpiecznych w powiecie, są to: 

− ulice Mickiewicza i Kołłątaja - skrzyŜowanie na sygnalizacji świetlnej, gdzie została 
wprowadzona sygnalizacja bez pasów wyłączenia na skręty lewe, 

− skrzyŜowanie ulicy Narutowicza z drogą krajową (szosa lubelska), 
− skrzyŜowanie (w złej geometrii) ulic Matejki i Batorego, które powinno zostać 

przebudowane,   
− skrzyŜowanie ulic Reymonta i Filipowicza.  
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InŜynier Ruchu zaapelował o środki na oznakowanie dróg w terenie, w związku                    
z przygotowaną duŜą ilością projektów organizacji ruchu.  
Pracownicy Biura InŜyniera Ruchu będą częściej wyjeŜdŜali w teren w celu kontroli 
organizacji ruchu dróg gminnych i powiatowych. 

Dyskutowano równieŜ o wydzieleniu miejsca na zatokę postojową dla autobusu przy 
ul. Kołłątaja w Otwocku. Uznano, Ŝe Zarząd Powiatu powinien pilnować by sprzedaŜ 
gruntów w pasie dróg powiatowych lub bliskim sąsiedztwie była opiniowana przez ZDP.  

Pani Danuta Leśniewska zapytała w jakiej odległości od remontowanego mostu 
naleŜy rozmieścić informacje o jego remoncie? 

InŜynier Ruchu odpowiedział, Ŝe w punktach węzłowych. DuŜe tablice informacyjne 
ustawiane są przy drogach tranzytowych, a mniejsze tablice przy drogach dla ruchu 
lokalnego. Przy remoncie mostu na rzece Świder, przy ul. Kołłątaja w Otwocku głównym 
objazdem będzie ul. Mieszka I i droga 801, a w Józefowie droga wojewódzka. 

 
Ad. 6 

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się przed 19 marca 2012 r. (poniedziałek)      
o godz. 1600. 
Tematem posiedzenia będzie między innymi: 

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji w 2011 roku. 
2. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpoŜarowym budynków będących w zarządzie 

Powiatu. 
 
Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie.  
 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
            Protokółowała:      Przewodniczący Komisji:         
  
       Jolanta Wyszomirska               Jarosław Kozłowski 
 


