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PROTOKÓŁ NR 19/12 
 

ze wspólnego posiedzenia 
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 
w dniu 21 czerwca 2012 r. 

 
 

Wspólne posiedzenie komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczących, radnej Anety Bartnickiej i radnego Jarosława Kozłowskiego, 
w godzinach od 1615 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie komisji oraz goście, 
zgodnie z załączonymi listami obecności.  
 
Porządek  posiedzenia:  
1. Bezpieczne wakacje. 
2. Sprawy różne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu                           

i Rekreacji.  
4. Zakończenie obrad. 
 

Członkowie komisji nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad. 
 
Ad. 1 
 

Uczestniczący w posiedzeniu komisji goście, mianowicie Komendant Powiatowy 
Policji w Otwocku mł. inspektor Robert Żebrowski oraz Zastępca Komendanta                     
Powiatowego Policji w Otwocku nadkomisarz Mirosław Górnicki poinformowali o policyjnej 
akcji „Bezpieczne Wakacje”. Od wczoraj obowiązuje już plan dotyczący w/w 
przedsięwzięcia, a od 29 czerwca do 31 sierpnia br. policjanci wspólnie z innymi instytucjami 
zadbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas ich letniego wypoczynku. Działania 
dotyczyć będą szczególnie trzech obszarów: bezpieczeństwa na drogach, w miejscu 
wypoczynku i miejscu zamieszkania. 
Policjanci ruchu drogowego będą sprawdzać stan techniczny autokarów i aut przewożących 
dzieci i młodzież na wakacje oraz trzeźwość kierujących. W tym celu w Otwocku działa 
punkt kontroli autokarów i jest on zlokalizowany przy ul. Andriollego 80. Aby zmniejszyć 
liczbę niebezpiecznych zdarzeń z udziałem rowerzystów i motocyklistów funkcjonariusze 
będą zwracali szczególną uwagę na zachowanie tych użytkowników dróg. Policjanci będą  
przypominać pieszym zasady bezpiecznego korzystania z ulic. Policyjne patrole skontrolują 
dworce kolejowe i autobusowe. Systematycznie będą sprawdzane miejsca kąpieli,                                
z uwzględnieniem tzw. „dzikich kąpielisk”. Kontrolą zostaną objęte również miejsca letniego 
wypoczynku najmłodszych. Będą sprawdzane miejsca grupowania się młodzieży. 
Funkcjonariusze skontrolują punkty sprzedaży alkoholu i papierosów. Sprawdzą także 
miejsca, w których może dochodzić do handlu i używania narkotyków. Ponadto 
funkcjonariusze będą uczestniczyć w przedsięwzięciach profilaktyczno-edukacyjnych razem                   
z innymi instytucjami.  

 
 Podczas posiedzenia członkowie komisji poruszali tematy związane z: 

• punktami sprzedaży alkoholu nieletnim, 
• kontrolami stanu technicznego autokarów, 
• dilerką i narkotykami 
• tzw. „mistrzami kierownicy”, 
• nielegalną sprzedażą papierosów bez akcyzy w prywatnych domach,  



 2

• prostytucją przydrożną, 
• porwaniami dzieci, 
• ucieczkami dzieci, 
• sekciarstwem,  
• miejscami grupowania się młodzieży, nieletnich, 
• kradzieżami i podpaleniami na działkach, 
• działaniem telefonu 112. 

 
Komendant Powiatowy Policji przypomniał o sprawozdaniu z pracy Komendy 

Powiatowej Policji w Otwocku oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku 
publicznego na terenie Powiatu Otwockiego w roku 2011, które przekazał Przewodniczącemu 
Rady Powiatu w załączeniu do pisma z dnia 21.02.2012 r. Zauważył, iż kwestie dotyczące 
dzisiejszego posiedzenia zostaną uwzględnione w sprawozdaniu za rok 2012.  
 
Ad. 2 
 
1. Przewodnicząca Aneta Bartnicka poinformowała o posiedzeniu Komisji Edukacji, Kultury, 

Sportu i Rekreacji, które odbędzie się 26.06.2012 r. o godz. 1530 w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku. Temat: Ocena aktywności powiatu w sferze kultury, sportu                       
i rekreacji za I półrocze. 
 

2. Przewodniczący Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli Jarosław 
Kozłowski poinformował o lipcowym wyjazdowym posiedzeniu Komisji do stacji WOPR 
i siedziby Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Członkowie Komisji zostaną 
poinformowani o terminie obrad.  

 
Ad. 4 
 

Protokół z poprzedniego posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 
został przyjęty jednomyślnie, w obecności 6 członków Komisji.   
 
Ad. 5 
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                             Przewodniczyli: 
 
       Honorata Tarnowska                                Aneta Bartnicka i Jarosław Kozłowski 
 


