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SPRAWOZDANIE 

STAROSTY OTWOCKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2018 r.  

 

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok 

 

Na podstawie art. 38b ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.), Starosta Otwocki 

Zarządzeniem Nr 7/2015 z dnia 28 stycznia 2015 r. powołał Komisję Bezpieczeństwa                        

i Porządku kadencji 2015-2018, w skład której weszło 8 osób. 

Realizując swoje ustawowe kompetencje Komisja Bezpieczeństwa i Porządku odbyła 

dwa posiedzenia.  

 

Posiedzenie Komisji dn. 12 czerwca 2018 r. 

Tematy posiedzenia:  

1. Przygotowanie pod względem bezpieczeństwa i higieny jednostek organizacyjnych 

wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji na terenie powiatu otwockiego. 

2. Przygotowanie dróg powiatowych, chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przejść 
dla pieszych do sezonu wakacyjnego.  

Jak co roku zadanie nadzoru sanitarnego placówek letniego wypoczynku zostało 

zrealizowane przez Inspekcję Sanitarną. W tym celu służy strona internetowa 

www.wypoczynek.men.gov.pl, na której organizatorzy kolonii i obozów mają obowiązek 

dokonania zgłoszenia placówek.    

Inspekcja Sanitarna przeprowadziła kontrolę każdego obiektu. Kontrole obejmowały: 

- warunki sanitarno-higieniczne pomieszczeń,  
- otoczenia placówek, 

- przestrzegania zakazu palenia tytoniu przez personel oraz warunków żywienia dzieci,  

- ocenę stanu sanitarnego pomieszczeń gastronomicznych. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości higieniczno-sanitarnych podejmowano 

działania prowadzące do ich usunięcia.     

Podczas wizytacji w placówkach promowano edukację zdrowotną dzieci                             

i młodzieży w zakresie: 

- profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych, tzw. dopalaczy, 

- higieny osobistej, 

- bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- profilaktyki zatruć pokarmowych, 

- zatruć grzybami,  

- chorób odzwierzęcych. 

Działania prozdrowotne zostały wzmocnione o materiały edukacyjne (ulotki, plakaty). 

Na stronie internetowej PSSE w Otwocku umieszczono instrukcję Głównego Inspektora 

Sanitarnego w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod 

namiotami, materiały edukacyjne na temat profilaktyki chorób odzwierzęcych i profilaktyki 

urazów kręgosłupa, zlecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącą upałów oraz 

komunikat o jakości wody w kąpielisku Kąck. 

Zadania realizowane przez KP PSP w Otwocku na okoliczność letniego wypoczynku 

dzieci i młodzieży: 

- kontrole prewencyjne obiektów wypoczynkowych, obozów i kempingów, 

- prelekcje dla dzieci w ramach półkolonii realizowanych w PMDK w Otwocku, 

- sprawdzenie kąpielisk dzikich i oficjalnych pod kątem możliwości dojazdu                                    

i podjęcia ratowniczych przez jednostki straży, 

- ćwiczenia na akwenach wodnych razem z OSP, policją, WOPR, 
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- spotkanie w Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie z dziećmi i młodzieżą                                
w ramach realizowanych kampanii społecznych (straż pożarna, policja, Państwowa Inspekcja 

Sanitarna, Nadleśnictwo Celestynów).  

Dodatkowo były realizowane ćwiczenia na terenie Europejskiego Centrum Zdrowia                         

w Otwocku z udziałem słuchaczy Uniwersytetu III wieku w przedmiocie: osoby zagubione                   

w lasach, zwiększona ilość tego typu zdarzeń).  
 W związku z akcją „Bezpieczne wakacje 2018” Komenda Powiatowa Policji                        

w Otwocku kontroli poddała: 

- miejsca zorganizowane wypoczynków dla dzieci i młodzieży, 

- półkolonie, turnusy.        

Do zadań KPP na terenie powiatu w okresie wakacji należało: 

- uczestnictwo w prelekcjach uświadamiających właściwe zachowanie na obszarach 

wodnych, 

- patrolowanie terenów przyległych do placówek, 

- kontrola placówek handlowych pod względem sprzedaży alkoholu, papierosów nieletnim, 

-  kontrolowanie miejsc dystrybucji substancji psychoaktywnych i nielegalnej sprzedaży 

dopalaczy, 

- zabezpieczanie imprez plenerowych na terenie powiatu, 

- kontrola kąpielisk, 

- organizowanie i współorganizowanie z harcerstwem działań edukacyjnych,  

- właściwe zabezpieczenie mienia dzieci i młodzieży podczas wypoczynku,  

- utrzymanie bieżącej współpracy z Komendantem ZHP w Otwocku pod kątem obozowisk 

harcerskich,   

- patrolowanie terenów przy rzece Świder, Wiśle, terenów Łachy, jeziora Rokola,  

- obserwacja tzw. czarnego punktu,  

- kontrola techniczna środków transportu przewożących dzieci i młodzież do miejsc 

zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży; punkt kontroli  autokarów mieści się przy 

parkingu ul. Andriollego w Otwocku, 

- kontrola dróg krajowych nr 17 i 50 na terenie powiatu. 

Akcje informacyjne były również umieszczone na stronie internetowej KPP w Otwocku.  

W ramach przygotowania dróg powiatowych, chodników, ciągów pieszo-

rowerowych, przejść dla pieszych do sezonu wakacyjnego zakończono prace sprzątania 

pozimowego dróg powiatowych. Wykonano prace polegające na koszeniu trawników                        

i malowania oznakowania poziomego.  

 

Posiedzenie Komisji dn. 31.08.2018 r. 

Tematem posiedzenia było podsumowanie realizacji akcji „Bezpieczne wakacje” związane                                  

z zapewnieniem bezpieczeństwa podczas wypoczynku w okresie letnim; (w związku                  

z pismem z dnia 18.06.2016 r., Nr WBZK-IV.68.3.71.2018 Wojewody Mazowieckiego). 

Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej jak co roku czuwali nad zapewnieniem 

bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku dzieci i młodzieży.  

I. Dane dotyczące prowadzonych działań dla poprawy bezpieczeństwa w okresie 

wakacyjnym:  

1) w elektronicznej bazie wypoczynku, którą prowadzi Ministerstwo Edukacji 

Narodowej było zgłoszonych 54 turnusy prowadzące w 18 obiektach. Kontroli został 

podany każdy obiekt, w którym odbywał się wypoczynek letni.   

W ramach bezpiecznych wakacji przeprowadzono: 

- 18 kontroli wypoczynku letniego, które swoim zakresem obejmowały warunki 

sanitarno-higieniczne pomieszczeń oraz otoczenia placówek, 

- 1 kontrola ogólnodostępnych placów zabaw dla dzieci i 2 kontrole placów zabaw 

podczas kontroli hoteli,  

- 1 kontrola ustępu publicznego w Józefowie, 

- 13 kontroli zakładów żywienia dzieci podczas wypoczynku, 
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- 1 kontrola punktu gastronomicznego przy Plaży Miejskiej w Otwocku, 

- 1 kontrola punktu gastronomicznego w Kącku, 

Na podstawie przeprowadzonych badań laboratoryjnych wody oraz wyników kontroli wydano 

ocenę jakości wody przed sezonem i 3 oceny w trakcie sezonu. Wszystkie były pozytywne; 

2) poza czynnościami kontrolnymi, prowadzono działania profilaktyczno-edukacyjne dla 

dzieci i młodzieży. Ich celem było zaznajomienie opiekunów grup i uczestników                    

z bezpiecznymi i higienicznymi zachowaniami podczas wypoczynku wakacyjnego. 

W ramach bezpiecznych wakacji przeprowadzono 8 wizytacji, podczas których realizowano 

edukację dotyczącą: 
- profilaktyki chorób odkleszczowych, 

- profilaktyki chorób przenoszonych drogą pokarmową, 
- bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- profilaktyki nadmiernej ekspozycji na promienie UV i czerniaka,  

- profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych tzw. dopalaczy.  

 W ramach współpracy z Komendą Powiatową Policji w Otwocku podczas akcji 

„Bezpieczne wakacje” przeprowadzono 5 wizytacji placówek wypoczynku letniego dzieci            

i młodzieży, podczas których przedstawiciele Inspekcji Sanitarnej i Policji edukowali 

uczestników półkolonii, obozów i kolonii na temat profilaktyki chorób odkleszczowych, 

profilaktyki zatruć pokarmowych oraz bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym. 

Pracownicy Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia propagowali bezpieczeństwo 

wypoczynku letniego podczas imprez plenerowych organizowanych przez Policję i Straż. 
Łącznie działaniami edukacyjnymi objęto 1354 osób.  

3) na stronie internetowej PSSE w Otwocku umieszczono poradnik bezpiecznego 

wypoczynku, informację Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie  wymagań 

higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami, a także materiały 

edukacyjne na temat profilaktyki: chorób odkleszczowych, chorób odzwierzęcych, 

zatruć pokarmowych, poparzeń słonecznych oraz profilaktyki zatruć grzybami; 

4) do lokalnej prasy w ramach bezpiecznych wakacji przekazano artykuł  zawierający 

ogólne zasady bezpiecznego wypoczynku dzieci, młodzieży i dorosłych (profilaktyka 

zatruć pokarmowych, bezpieczne zachowana nad wodą, zalecenia dotyczące upałów                

i higieny osobistej).  

II. Ilość dzieci i młodzieży korzystających z zorganizowanych form wypoczynku: 

- wypoczynku na koloniach: 89, 

- wypoczynku na obozach pod namiotami: 86, 

- wypoczynku na obozach szkoleniowo-sportowych: 40, 

- „Lato w mieście/na wsi: 333 uczestników, 

- inne: 0. 

Podjęto działania wspólnie z Komendą Policji w Otwocku dot. kontroli miejsc sprzedaży,                 

w których nieletni mogę nabywać środki zastępcze. Skontrolowano łącznie 5 obiektów,                      

w których dawniej mieściły się punkty gier na niskie wygrane. Nie stwierdzono obecności 

środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych.  

Wszyscy organizatorzy, którzy zgłosili wypoczynek do Kuratorium Oświaty zagwarantowali 

uczestnikom dobre warunki zakwaterowana, utrzymania higieny osobistej oraz prowadzenia 

zajęć rekreacyjnych. Przeprowadzono 1 kontrolę interwencyjną półkolonii letniej. Podczas 

kontroli nie stwierdzono uchybień sanitarnych. Stwierdzono nieprawidłowości w 1 obiekcie: 

punkt gastronomiczny w Kącku.  

Od 23 czerwca br. Komenda Powiatowa Policji w Otwocku prowadziła działania 

„Bezpieczne wakacje”.  Poddano kontroli ogółem 66 miejsc wypoczynku letniego, 4 obozy, 

21 półkolonii  oraz 41 innych form wypoczynku dzieci i młodzieży.  

Organizowano spotkania profilaktyczno-edukacyjne w placówkach organizujących 

wypoczynek dzieci i młodzieży. Podjęto patrole ciągów komunikacyjnych, autokarów. 

Poddano kontroli: 
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-  miejsca masowej rozrywki pod kątem zwalczania przestępczości narkotykowej, oraz 

zjawiska alkoholizmu nieletnich, 

- placówki handlowe pod kątem sprzedaży małoletnim, 

- placówki handlowe pod kątem sprzedaży papierosów, 

- zgromadzenia się osób zażywających środki odurzające, 

Prowadzono działania związane z tzw. mapą zagrożeń.  
Prowadzono prelekcje w ośrodkach wypoczynku dzieci i młodzieży. 

Zamieszczano w internecie oraz prasie lokalnej informacje dotyczące głównych zagrożeń 

występujących w okresie wakacyjnym, w tym przeprowadzone spotkania                                      

z funkcjonariuszami w miejscach wypoczynku letniego dzieci.   

W ruchu drogowym prowadzono działania ukierunkowane na prędkość kierowców, przewóz 

osób i rzeczy. Kontrola pojazdów ciężarowych, autobusów.  

W pierwszych dniach września br. przeprowadzono wzmożoną kontrolę policji na drogach               

w ramach akcji bezpieczna droga do szkoły. 

Powiatowa Państwowa Straż Pożarna w Otwocku w ramach prowadzonych działań dla 

poprawy bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym:  

- wydała 4 pozytywne opinie odnośnie bezpieczeństwa w miejscu zorganizowanego 

wypoczynku dzieci i młodzieży, 

- przeprowadziła pogadanki dla dzieci i opiekunów kolonii, 

- zorganizowała młodzieżowe zawody drużyn pożarniczych z terenu powiatu otwockiego,                 

w trakcie których przeprowadzono pogadanki nt. bezpiecznego zachowania nad wodą oraz 

udzielania pierwszej pomocy, 

-  prowadzono działania kontrolo – rozpoznawcze w miejscach letniego wypoczynku dzieci                 

i młodzieży, 

- kontrolowano dzikie kąpieliska, 

- kontrolowano rzekę Wisłę na terenie powiatu.  

Działania kontrolne przeprowadzone dla bezpieczeństwa: 

a) działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa wypoczynku nad wodą – rozpoznanie 

operacyjne kąpielisk na terenie powiatu otwockiego: 

- prywatne kąpielisko w miejscowości Kąck,  

- plaża miejska w Otwocku,  

- kąpielisko Moczydło w Karczewie,  

- kąpielisko w miejscowości Lipowo,  

- dzikie kąpielisko w miejscowości Nadbrzeż,  
W ramach współpracy z mediami opublikowano artykuł o tematyce związanej  

z bezpieczeństwem w okresie wakacyjnym. 

W ramach prac Zarządu Dróg Powiatowych okres wakacyjny to przede wszystkim 

czas inwestycji na drogach powiatowych. Plan inwestycji został w pełni zrealizowany                         

w granicach 95%. Jednostka w pobliżu szkół malowała oznakowania poziome i uzupełniała 

oznakowanie pionowe. Dla poprawy bezpieczeństwa wykonywała doświetlenia przejść dla 

pieszych. 

Ogólna analiza bezpieczeństwa w okresie sprawozdawczym pozwala na stwierdzenie, 

że na obszarze powiatu otwockiego nie występowały problemy związane ze szczególnym 

zagrożeniem porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli. 

 

         Starosta 

 

  Cezary Łukaszewski  

  
 

Sporządziła: 

 

Anna Strzeżek 

Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych  


