
PROTOKÓŁ NR 33/13

z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

w dniu 23 września 2013 r.

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1600 do 1730. 
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności.

Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Wnioski do budżetu Powiatu Otwockiego na rok 2014.
3. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.

Członkowie Komisji jednogłośnie przyj ęli porządek obrad w obecności 5 członków 
Komisji.

Ad. 1
Protokół Nr 32/13 z dnia 26 sierpnia 2013 r. zostanie przyjęty na następnym 

posiedzeniu Komisji.

Ad. 2
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie Powiatu Otwockiego na rok 2014 

środków finansowych:

1) w wysokości 6.000 zł na dofinansowanie organizacji powiatowych zawodów 
sportowo-pożarniczych, które odbędą się w czerwcu lub wrześniu przyszłego roku 
(kopia pisma w załączeniu);

2) na utworzenie miejsc postojowych w pasie drogowym w Otwocku przy ul. Reymonta 
na wysokości osiedla Palladium (kopia wniosku w załączeniu);

3) na zadanie inwestycyjne pn. budowa ścieżki rowerowej/chodnika dla pieszych na 
odcinku Otwock-Karczew od skrzyżowania ulicy Batorego z ulicą Kraszewskiego 
w Otwocku do wysokości Zespołu Szkół im. ks. kard. Stefana Wyszyńskiego 
w Karczewie (kopia wniosku w załączeniu);

4) na budowę przystanku autobusowego wraz z wiatą w Otwocku przy ul. Kołłątaja na 
odcinku pomiędzy Kościołem a mostem na rzece Świder.
Wspólnota Mieszkaniowa „Nad Rzeką”, wyraża zgodę na w/w lokalizację.

Wnioski zostały przyjęte jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji.



Ad. 3
Pani Teresa Zielińska Przewodnicząca Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej „Nad 

Rzeką” w Otwocku oraz Pani mieszkanka Świdra przedstawiły problem
trudności z jakimi borykają się mieszkańcy z uwagi na przeniesienie przystanku 
zlokalizowanego niegdyś przy parafii pw. Świętej Teresy w Otwocku przy ul. Kołłątaja.
Panie w imieniu mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej „Nad Rzeką” w Otwocku złożyli 
pismo z dnia 23 września 2013 r. L.dz. 12/2013 (w załączeniu) w sprawie utworzenia zatoki 
autobusowej w Otwocku przy ul. Kołłątaja na odcinku między ul. Mickiewicza a mostem na 
rzece Świder. Dla większości mieszkańców tj. osób w podeszłym wieku lub niedołężnych 
najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w zbyt dużej odległości. Zbudowanie zatoki 
wg. mieszkańców Wspólnoty ułatwi dojazd oraz stworzy większe poczucie bezpieczeństwa 
pacjentom Przychodni Rejonowej, Stomatologicznej, Poradni Zdrowia Psychicznego oraz 
uczniom i pracownikom dojeżdżającym do Powiatowego Gimnazjum Nr 21 przy ul. 
Mickiewicza.

WNIOSEK

Komisja wnioskuje o budowę zatoki przystankowej bez dodatkowych urządzeń 
w Otwocku przy ul. Kołłątaja na odcinku pomiędzy Kościołem a mostem na rzece Świder, 
w terminie remontu mostu.
Wspólnota Mieszkaniowa „Nad Rzeką”, wyraża zgodę na w/w lokalizację.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji. 

Ad. 4
1) Komisja wnioskuje o podjęcie działań podnoszących bezpieczeństwo w Podbieli na 

drodze, przy której stoi Rodzinny Dom Dziecka. Droga Nr 862 jest drogą 
wojewódzką. Mimo terenu zabudowanego niektóre pojazdy poruszają się przez 
Podbiel z nadmierną prędkością. Radar na tej drodze bądź znak „uwaga dzieci”, 
zdaniem członków Komisji, znacznie poprawiłyby poziom bezpieczeństwa na w/w 
obszarze.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji.

2) Członkowie Komisji zapoznali się z wyciągami Zarządu Powiatu:
-  Nr 568 z projektu protokołu Nr 150/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu 

w Otwocku w dniu 3 września 2013 r. dot. patrolowania przez Policję okolic 
szkół w Powiecie Otwockim,

-  Nr 573 z projektu protokołu Nr 151/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu 
w Otwocku w dniu 10 września 2013 r. dot. usunięcia dzikich nasadzeń drzew 
i krzewów w Otwocku przy skrzyżowaniu ulic Ślusarskiego z Karczewską 
oraz przeprowadzenia negocjacji z Polskimi Kolejami Państwowymi 
w sprawie wykonania przez PKP na stacji w Otwocku -  Świdrze podjazdu 
dla wózków (matki z dziećmi, niepełnosprawni) z prawej strony jadąc 
w kierunku Warszawy.

Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokołowała: Przewodniczył:

Jolanta Wyszomirska Jarosław Kozłowski


