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PROTOKÓŁ NR 20/12 
 

z posiedzenia 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

w dniu 19 lipca 2012 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym                
w Nadbrzeżu pod kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 
1700 do 1900. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie                 
z załączonymi listami obecności.  
 
Porządek  posiedzenia:  

1. Ewentualne przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 
2. Bezpieczny wypoczynek nad wodą – wizyta w WOPR w Nadbrzeżu. 
3. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu Powiatu. 
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 

 
Ad. 1 

Protokoły: Nr 18 z dnia 13 czerwca 2012 r. i Nr 19 z dnia 21 czerwca 2012 r. zostały 
przyjęte jednomyślnie, w obecności 4 członków Komisji.   
 
Ad. 2 

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (WOPR) jest polską organizacją skupiającą 
ratowników wodnych. WOPR jest specjalistycznym stowarzyszeniem o zasięgu 
ogólnokrajowym, powstałym na podstawie zarządzenia Nr 74 Przewodniczącego Głównego 
Komitetu Kultury Fizycznej z dnia 11 kwietnia 1962 roku, uzyskało osobowość prawną                   
9 października 1967 roku na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Zostało włączone do systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego ustawą z dnia 
8 września 2006 r. 

WOPR jest członkiem International Life Saving (ILS) międzynarodowej organizacji 
zrzeszającej ratowników.  

Działalność WOPR jest współfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji. 

Otwockie WOPR istnieje od 1984 r., jako samodzielna organizacja - 12 lat. Posiada  
80 członków. Ratownicy opiekują się akwenami w naszym powiecie, prowadzą szkolenia                       
z zakresu ratownictwa i organizują kursy, a przede wszystkim – ratują ludzi. 

Prezesem Otwockiego WOPR jest Andrzej Baracz, Wiceprezesem Bronisław 
Wilmanowicz, II Wiceprezesem Krzysztof Skwarek, Skarbnikiem Jerzy Korzeniewski,                            
a Sekretarzem Anna Bielicka.  

W weekendy, w godz. 0800 – 1800, organizowane są dyżury mające na celu 
patrolowanie obydwu brzegów Wisły od Warszawy Falenicy do Czerska. W takich dyżurach 
biorą udział min. 3 osoby. W razie jakiegoś wypadku, ratownicy udzielą pomocy i wzywają 
służby, np. pogotowie.  

Samorządy pomagają w bieżącym działaniu WOPR. Dzięki dotacjom przekazywanym 
m.in. przez Powiat Otwocki, Miasto Otwock i Gminę Karczew jest planowane odnowienie 
stanicy. Z dotacji organizowane są również szkolenia. WOPR współpracuje z Zespołem Szkół 
Ekonomiczno – Gastronomicznych w Otwocku, gdzie regularnie przeprowadzane są 
szkolenia z uczniami z klasy obronnej. Większość z nich uzyskała już stopień młodszego 
ratownika.  
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Niedawno został przeprowadzony kurs na stopień ratownika z młodszego ratownika, 
który ukończyło 9 osób, są to członkowie WOPR.  

Zarząd WOPR poinformował, że zamierza zmodernizować stanicę i zrobić 
profesjonalną plażę, z której każdy mógłby korzystać. Obecnie na nadwiślańską plażę 
przychodzą tłumy ludzi. Przede wszystkim jednak chcą utworzyć dojście do nurtu rzeki, czyli 
port. Pomoże to w łatwiejszym wodowaniu łodzi. Do tej pory korzystają z przewozu               
w Karczewie, co jest dużym utrudnieniem i powoduje wydłużenie czasu reakcji na 
zgłoszenie. Prezes Andrzej Baracz ocenił koszt na ok. 150 tys. zł. 

Do Ministerstwa Obrony Narodowej złożono wniosek poparty przez Zarząd Główny 
WOPR o przyznanie 2 samochodów terenowych.  

WOPR podpisał porozumienie o współpracy z Powiatową Państwową Strażą Pożarną 
w Otwocku oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Otwocku Wielkim, gdzie jest Oddział 
Ratownictwa Wodnego. Nie współpracują natomiast z Polskim Związkiem Wędkarskim ani 
ze Społeczną Strażą Rybacką, której Komendantem na naszym terenie jest Pan Marek Prejs. 

Zgodnie z umową podpisaną z Powiatem Otwockim i Gminą Karczew patrolują 
jezioro Rokola. 

Przewodniczący Komisji poinformował, aby do 15 września br. Zarząd WOPR złożył 
wniosek do budżetu powiatu na 2013 rok o przyznanie środków finansowych na planowaną 
działalność. Wniosek będzie opiniowała Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli. 

Członkowie Komisji obejrzeli również sprzęt WOPR m.in. 4 łodzie - jedną nową,                
a trzy kwalifikujące się do generalnych remontów. Sprzęt z braku miejsca w stanicy jest 
garażowany w Nadbrzeżu na nieruchomości udostępnionej przez Wiceprezesa Bronisława 
Wilmanowicza. 
 
Ad. 3 
 Przewodniczący przedstawił wyciąg Nr 357 z protokołu Nr 85/12 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 10 lipca 2012 r. dot. przeprowadzenia prac 
przygotowawczych do wyznaczenia miejsca pod budowę przystanku (w przyszłym roku) do 
Warszawy po prawej stronie ulicy Kołłątaja za skrzyżowaniem z ul. Mickiewicza bliżej 
Wspólnoty Mieszkaniowej w kierunku mostu na rzece Świder.  

Zdaniem Zarządu Powiatu w/w temat rozstrzygnie się w fazie przygotowywania 
projektu bud żetu na 2013 rok (wyciąg w załączeniu).  
 
Ad. 4 
 Nie było tematów w sprawach różnych. 
 
Ad. 5 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                              Przewodniczył: 
 
      Jolanta Wyszomirska                                               Jarosław Kozłowski 
 
 


