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 Protokół Nr 21/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 1 grudnia 2016 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji, radnego 
Janusza Golińskiego w godzinach od 1615 do 1830. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego w Otwocku Pan Andrzej Ćwiek, Komendant Straży Miejskiej w Otwocku Pan 
Dariusz Sokół oraz Komendant Straży Miejskiej w Józefowie Pan Mirosław Kułak, zgodnie                             
z załączonymi listami obecności.  

Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 
zaproponował poniższy porządek posiedzenia. 
 
Porządek obrad: 
1. Przyjęcie protokołów z ubiegłych obrad Komisji. 
2. Zagrożenia budowlane w Powiecie Otwockim – informacja Powiatowego Inspektora 

Nadzoru Budowlanego w Otwocku. 
3. Informacja Komendantów Straży Miejskiej w Otwocku i w Józefowie w zakresie 

przestrzegania porządku publicznego – miejsca do parkowania, ochrona zieleni.   
4. Sprawy bieżące i różne. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad. 
 
Ad. 1 

Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji: 
 

• protokół 18/16 z posiedzenia Komisji w dniu 26 sierpnia 2016 r. – z uwagi na prośbę 
zgłoszoną przez Wicestarostę na ubiegłym posiedzeniu Komisji, odstąpiono od  
przyjęcia protokołu do momentu, aż Pani Prezes PCZ Sp. z o.o. ustosunkuje się do 
ww. protokołu 
 

• protokół 19/16 z posiedzenia Komisji w dniu 13 października 2016 r. został przyjęty 
 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „przeciw” – 1 osoba. 
 
Ad. 2 
 Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Otwocku Pan Andrzej Ćwiek 
przedstawił informacje w sprawie: 
 

1) działań podjętych przy zabezpieczeniu budowy centrum handlowo-usługowego                       
w Otwocku przy ul. Powstańców Warszawy, Staszica i Andriollego: 

- ostatecznie zabezpieczono teren przyległy od strony ulicy Powstańców Warszawy i Staszica 
przez wydzielenie bezpośredniej strefy zagrożenia, 
- wydano stosowne decyzje administracyjne na rozbiórkę obiektu budowlanego tj. wykopu 
szerokoprzestrzennego towarzyszącemu ww. budowie na wieczystych użytkowników 
gruntów na których zlokalizowana jest budowa oraz część niezrealizowanego obiektu; 

2) zagrożenia wynikającego z obfitych opadów śniegu wystosowano do wszystkich gmin 
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powiatu otwockiego przypomnienie o obowiązku spoczywającego na właścicielach              
i zarządcach obiektów wielkopowierzchniowych i innych odnośnie prawidłowego ich 
użytkowania tj. niedopuszczanie do nadmiernych obciążeń ich konstrukcji przez 
sukcesywne odśnieżanie zalegającego opadu na dachach - z prośbą     o umieszczenie 
przedmiotowego pisma w widocznym miejscu na tablicy ogłoszeń w budynkach 
Urzędów Gmin; 

3) wstępnej analizy odnośnie zabezpieczenia oraz organizacji dróg gminnych                          
i powiatowych w związku z realizacją budowy drogi krajowej nr 17; 

4) stanu technicznego budynków wielorodzinnych oraz handlowych 
wielkopowierzchniowych. 

 
Ad. 3 
 Komendant Straży Miejskiej w Otwocku Pan Dariusz Sokół oraz Komendant Straży 
Miejskiej w Józefowie Pan Mirosław Kułak, na podstawie posiadanych materiałów  
przedstawili informacje w zakresie przestrzegania porządku publicznego. 
Materiały w załączeniu. 
 
Ad. 4 

1. Radna Bogumiła Więckowska zwróciła uwagę na zmieniony porządek obrad Komisji 
wyznaczonej w dniu dzisiejszym, mianowicie w kwestii przełożenia punktu 
dotyczącego tematu PCZ Spółka z o.o. na dzień 8 grudnia br. Następnie zgłosiła 
poniższy wniosek. 

Wniosek:  
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje, aby wyznaczone posiedzenie 
Komisji w dniu: 8 grudnia br., w temacie PCZ Spółka z o.o. odbyło się                              
w wyznaczonym terminie. 
 

Głosowanie: „za” – 5 osób, „przeciw” – 1 osoba, „wstrzymała się” – 1 osoba. 
 
Ad. 5 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono.  
 
W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności; 
2) informacja Straży Miejskiej w Józefowie w zakresie przestrzegania porządku 

publicznego – miejsca parkowania, ochrona zieleni na terenie Józefowa w 2016 roku; 
3) ewidencja mandatów karnych w 2016 r.; 
4) zestawienia. 

 
 

Protokółowała: 
 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński 
 


