
 

Projekt 

 

STANOWISKO NR  …./2019 

 

RADY POWIATU W OTWOCKU 

z dnia …………..…. 2019 r. 

 

w sprawie poparcia działań zmierzających do rozbudowy policyjnego obiektu przy 

ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A 

 

 

 Na podstawie § 9 ust. 3 Statutu Powiatu Otwockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2014 r., 

poz. 10040) Rada Powiatu w Otwocku ustala, co następuje: 

 

§ 1. 1. Rada Powiatu w Otwocku popiera działania zmierzające do rozbudowy 

policyjnego obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A, tj. Komendy Powiatowej Policji 

w Otwocku. Rozbudowa przełoży się bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa w powiecie 

otwockim. 

 

2. Rada Powiatu w Otwocku w trakcie uchwalania budżetu na rok 2020 planuje 

zabezpieczyć środki na cel dofinansowania wykonania dokumentacji projektowej dla 

przebudowy policyjnego obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A – do kwoty 350.000 

złotych. 

 

§ 2. 1. Rada Powiatu w Otwocku upoważnia Zarząd do zabezpieczenia w projekcie 

uchwały budżetowej na rok 2020 kwoty 350.000 złotych na cel określony w §1 ust. 2 

niniejszego stanowiska. 

 

2. Rada Powiatu w Otwocku upoważnia Przewodniczącego Rady Powiatu 

do przekazania niniejszego stanowiska Komendantowi  Powiatowemu Policji w Otwocku. 



Uzasadnienie 

 

Mając na uwadze pisma Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku 

nr KPP-W-I-2573/2522/10 z dnia 16 lipca 2019 r. oraz KPP-Pi-2899/19 

z dnia 16 sierpnia 2019 r. (pisma stanowią załącznik do niniejszego uzasadnienia), Zarząd 

Powiatu w dniu 22 sierpnia 2019 r. poparł inicjatywę dotyczącą rozbudowy policyjnego 

obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A, tj. Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. 

Rozbudowa Komendy Powiatowej Policji w Otwocku wprost przyczyni się do 

poprawy bezpieczeństwa w powiecie otwockim, np. poprzez uruchomienie centralnego 

punktu monitoringu, który zostałby zlokalizowany w nowym obiekcie policyjnym 

i połączyłby ze sobą funkcjonujące sieci monitoringu w powiecie otwockim. 

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku zawnioskował o przyznanie w roku 2020 

środków finansowych na wykonanie dokumentacji projektowej dla przebudowy policyjnego 

obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A. wspólnie z Miastem Otwock 

W związku z tym mając na uwadze względy formalne oraz chcąc zapewnić 

zabezpieczenie odpowiednich środków w budżecie na rok 2020 – Zarząd Powiatu wnioskuje 

o przyjęcie stanowiska w sprawie poparcia działań zmierzających do rozbudowy policyjnego 

obiektu przy ulicy Kazimierza Pułaskiego 7A oraz uwzględnienia w projekcie budżetu na rok 

2020 kwoty 350.000 złotych na przedmiotowy cel.  
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