
PROTOKÓŁ NR 3/11 
 

z posiedzenia 
 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 10 lutego 2011 r.  

 
 

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod 
przewodnictwem Pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1530 – 1700.  
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Omówienie projektu budŜetu powiatu na 2011 rok. 
2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 

 
Proponowany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 1 
 Pani Skarbnik omówiła projekt budŜetu powiatu na 2011 rok, zwracając szczególną 
uwagę na budŜet „słuŜący” bezpieczeństwu. 

Omówiono efekty oraz koszty działania Wydziału Zarządzania Kryzysowego, gdzie 
płace wynoszą 443 tys. zł, a wydatki bieŜące 50 tys. zł. 

Przewodniczący poprosił, aby Pani Skarbnik przygotowała dla Komisji koszty 
utrzymania (plan wydatków) zarządzania kryzysowego od momentu powstania do dnia 
dzisiejszego oraz koszty Państwowej StraŜy PoŜarnej za ostatnie trzy lata. Poprosił równieŜ, 
aby Pani Sekretarz przedstawiła Komisji stan zatrudnienia Wydziału Zarządzania 
Kryzysowego oraz zadania poszczególnych pracowników.  

Przewodniczący Rady, poinformował, Ŝe w ubiegłym tygodniu razem z Panią 
Starostą uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, gdzie 
były poruszane dwa tematy związane z problematyką Komisji – bezpieczeństwo                  
w kontekście Policji i StraŜy. Powiedział, Ŝe stan bezpieczeństwa w kontekście całego 
Województwa, (w ogóle Garnizonu Warszawskiego) jest jednym z najwyŜszych w Polsce,    
a w Powiecie Otwockim jest jednym z wyŜszych w tym Garnizonie. Powiat Otwocki,             
w kontekście zeszłorocznych wydatków był zdecydowanym liderem w pomaganiu StraŜy. 

Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe dzielnice Rembertów i Praga Południe 
były podczas podtopień ratowane przez ochotnicze straŜe poŜarne Powiatu Otwockiego.  

Pani Skarbnik poinformowała, Ŝe zabezpieczono w projekcie budŜetu 33 tys. zł na 
zakup samochodu dla Policji. Sanepidu i Weterynarii Powiat nie dofinansowuje.  

 
WNIOSEK 
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli (w obecności 5 członków 
Komisji) jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budŜetu powiatu na 2011 rok   
w zakresie podlegającym Komisji. 
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Ad. 2   
1. Przewodniczący przedstawił wyciąg Nr 1 z protokołu Nr 5/11 z posiedzenia Zarządu 

Powiatu w Otwocku w dniu 11 stycznia 2011 r. (wyciąg w załączeniu) dot.: 
− zimowego odśnieŜania, 
− przygotowania do ewentualnej zimowej powodzi, 
− wydłuŜenia godzin pracy (całodobowo) jednej z aptek na terenie Otwocka. 

 
WNIOSEK 
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zwraca się z zapytaniem, kiedy 
będzie rozwiązana sprawa całodobowego funkcjonowania jednej z aptek w Otwocku. 
Wniosek został przyjęty przez aklamację. 
 

2. Pan Janusz Goliński poinformował, Ŝe na posiedzeniu Komisji BudŜetowej radna 
Aneta Bartnicka zgłosiła problem dot. niebezpieczeństw na trasie „gozdowskiej”. 
Przy wjeździe na rondo w Kołbieli szczególnie w piątek tiry, omijają drogę – 17, 
łamiąc przepisy ruchu drogowego. 
 

WNIOSEK 
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli wnioskuje, aby Policja 
dokonywała częstszych kontroli na trasie „gozdowskiej”, przy wjeździe na rondo                 
w Kołbieli, szczególnie w piątek w godzinach popołudniowych.  
Mimo ustawionych znaków zakazu wjazdu na drodze Celestynów-Gózd, poruszające się 
tam pojazdy o niedopuszczalnym tonaŜu (TIRY), rozjeŜdŜają tą drogę.  
Wniosek został przyjęty przez aklamację. 
 

3. Pani Barbara Parol zgłosiła problem chuligaństwa na terenie stacji PKP w Świdrze. 
Ludzie boją się wysiadać na tej stacji. Młodzi ludzie w róŜnych godzinach piją tam 
alkohol, zaŜywają narkotyki, dewastują stację. Wielokrotne interwencje Policji nie 
odnoszą Ŝadnego skutku.  

Przewodniczący poinformował, Ŝe temat ten zostanie poruszony na 
posiedzeniu Komisji z Komendantem Powiatowym Policji w Otwocku. 

 
WNIOSEK 
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli zwraca się do Zarządu z prośbą 
o sprawdzenie moŜliwości zainstalowania monitoringu na terenie stacji PKP w Świdrze oraz 
dokonywanie przez Policję częstszych kontroli na tym terenie. 
Wniosek został przyjęty przez aklamację. 
 
Ad. 3  

Protokół Nr 2/10 z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 24 stycznia 2011 r. 
został przyjęty jednogłośnie. 
 
Na tym protokół zakończono. 
 
 
             Protokółowała:             Przewodniczący Komisji: 
  
       Jolanta Wyszomirska                       Jarosław Kozłowski  
   
 


