
PROTOKÓŁ NR 39/14 
 

z posiedzenia 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

w dniu 2 czerwca 2014 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się na wałach przeciwpowodziowych oraz w świetlicy             
w Kępie Nadbrzeskiej pod kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego,              
w godzinach od 1600 do 1730. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie          
z załączoną listą obecności.  
 
Porządek posiedzenia:  

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Wyjazd na wały wiślane do Kępy Nadbrzeskiej w Gminie Karczew. 
3. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu Powiatu. 
4. Sprawy różne. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  

 
Ad. 1 

Protokół Nr 38/14 z 17 marca 2014 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 

Członkowie Komisji udali się do Kępy Nadbrzeskiej w Gminie Karczew w celu 
zapoznania się ze stanem technicznym wałów przeciwpowodziowych oraz problemami,                 
z jakimi borykają się władze gminne w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. 
 Temat przedstawili: Sołtys Kępy Nadbrzeskiej i Władysławowa Pan Marian Gawin, 
Sołtys Glinek Pani  Iwona Sieczka oraz Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich 
Obronnych i Zarządzania Pan Piotr Kwiatkowski.  

Pan Piotr Kwiatkowski poinformował, że Regionalna Izba Obrachunkowa                         
w Warszawie zwróciła uwagę, że koszenie wałów i inne prace przy utrzymaniu wałów                      
w odpowiednim stanie nie jest zadaniem gminy i nie można przeznaczać na to zadanie 
środków. Za wał powinien odpowiadać jego zarządca. 

Pan Marian Gawin stwierdził, że pomoc przy utrzymaniu wałów w odpowiednim 
stanie powinna należeć do gminy i do powiatu. 

 
WNIOSEK 

Komisja wizytując wały wiślane na odcinku: Kępa Nadbrzeska, Nadbrzeż, Glinki 
stwierdziła, że wały są niekoszone pomimo, że całkowicie są zarośnięte i w podstawie wałów 
bobry wykopały niebezpieczne jamy, które osłabiają strukturę wału od strony Wisły.  
Od 2010 roku na odcinku wizytowanym nie wykonano żadnych prac wzmacniających ani 
poprawiających strukturę wału, tylko niewielki fragment wału w miejscowości Kępa 
Nadbrzeska został zabezpieczony siatką przed możliwością penetracji go przez bobry.  
Komisja stwierdza, że wał ulega degradacji (obniża się).  
Ostatnia woda 20 – 22 maja br. nie była na tyle wysoka (473 cm na wodowskazie                          
w miejscowości Gusin) ale stanowiła już znaczące zagrożenie. W trzeciej dekadzie czerwca 
na ogół mamy do czynienia z tzw. „Janówką”, czyli wodą na św. Jana, która zazwyczaj jest 
najwyższa, stąd właściwe zagrożenie może przyjść.  
Podczas posiedzenia Pan Piotr Kwiatkowski przedstawiciel samorządu Miasta i Gminy 
Karczew stwierdził, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie zakazuje wydawania 
pieniędzy przez samorządy na koszenie wałów. 



Sołtys wsi Kępa Nadbrzeska Pan Marian Gawin poinformował Komisję o konieczności 
wycięcia 8 – 9 drzew na odcinku 40 m w międzywalu, których korzenie niszczą strukturę 
wału i umożliwiają doskonałe stanowiska zasiedlenia dla bobrów.  
Komisja popiera wniosek Pana Sołtysa o wycięcie tych drzew. 

 
Komisja wnosi do Zarządu Powiatu o natychmiastowe wszelkie możliwe 

działania wspomagające Gminę Karczew i bezpośrednie rozmowy z Wojewodą 
Mazowieckim, ponieważ na wizytowanym odcinku występuje realne zagrożenie 
przerwania wałów i powodzi na olbrzymią skalę.  
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 4 

1. Komisja zapoznała się z pismem z dnia 16 maja 2014 r. Ośw.P.M.0714.8.2014 
Członka Zarządu Pana Grzegorza Michalczyka dot. debaty w ramach programu 
„Dziecko bezpieczne w rodzinie i w szkole „Dziecko bezpieczne w rodzinie                        
i w szkole” (w załączeniu). 
 

2. Przewodniczący przedstawił wyciąg Nr 679 z projektu protokołu Nr 179/14                          
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 25 marca 2014 r. dot. informacji 
nt. chorób odkleszczowych i sposobach ich zapobiegania (w załączeniu). 

 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
        Protokołowała:                 Przewodniczył: 
 
  Jolanta Wyszomirska            Jarosław Kozłowski 
 
 


