PROTOKÓŁ NR 8/11
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Rady Powiatu w Otwocku
w dniu 30 sierpnia 2011 r.
Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod
przewodnictwem Pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1600 – 1800.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja o zagroŜeniach i zdarzeniach na terenie Powiatu Otwockiego w latach
2010-2011 udzielona przez Komendanta Powiatowego Państwowej StraŜy PoŜarnej.
3. Przedstawienie pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
w Warszawie dot. prac wykonanych w latach 2010-2011 na wałach wiślanych.
4. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu
Powiatu.
5. Sprawy róŜne.
6. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Protokół Nr 7/10 z poprzedniego posiedzenia Komisji w dniu 14 czerwca 2011 r.
został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Pan Mariusz Zabrocki Komendant Powiatowy Państwowej StraŜy PoŜarnej
przedstawił informację o zagroŜeniach i zdarzeniach na terenie Powiatu Otwockiego
w latach 2010-2011.
Skala zdarzeń z wyjazdu do poŜarów przesuwa się na rzecz innych zagroŜeń –
komunikacji kołowej i kolejowej, akcji związanych z ratownictwem chemicznym,
ekologicznym oraz zagroŜeniem powodziowym i podtopieniami.
Komendant przedstawił informację dot. wyjazdów do zdarzeń związanych
z lokalnymi podtopieniami na obszarze Powiatu Otwockiego w okresie od 1 lipca do
3 sierpnia 2011 r. (informacja w załączeniu). W związku z podtopieniami (szczególnie
w Gminie Wiązowna) odnotowano 175 wyjazdów ochotniczych straŜy poŜarnych + 41
wyjazdów PSP, uczestniczyło 228 samochodów, 17 pomp pływających, 20 pomp
szlamowych, agregaty pompowe z terenu Warszawy, Płocka i Nowego Dworu
Mazowieckiego. W powyŜszych działaniach uczestniczyło 1095 straŜaków, władze
samorządowe oraz pracownicy samorządowi. Podtopienia ale zagraŜały Ŝyciu ludzkiemu.
Tegoroczne podtopienia spowodowały, Ŝe wzrosła liczba wyjazdów ochotniczych straŜy
poŜarnych do zdarzeń. W ubiegłym roku było 1227 wyjazdów, a w bieŜącym roku
(do 12 sierpnia) 1225 wyjazdów.
Koszt godziny pracy straŜaka podczas wyjazdu wynosi ok. 250 – 300 zł.
Ochotnicze straŜe poŜarne mają własny budŜet. Przede wszystkim są to środki
przekazywane przez gminy, wynika to z ustawy o ochronie przeciwpoŜarowej i ustawie
o samorządzie gminnym.

Komendant podziękował Komisji za pomoc w obszarze realizacji zawodów
sportowo – poŜarniczych, pomocy w zakupie sprzętu dla PSP oraz zwrócił uwagę na
moŜliwość wspierania finansowego ochotniczych straŜy poŜarnych.
Przewodniczący Komisji poinformował, Ŝe Państwowa StraŜ PoŜarna składa się
z Komendy oraz Jednostki Ratownictwa Gaśniczego. Do zdarzeń jeździ jednostka,
a Komenda ma szereg zadań administracyjnych, które nie wiąŜą się z bezpośrednim
wyjazdem do poŜarów.
Komendant poinformował, Ŝe na dyŜurze – na kaŜdej zmianie jest codziennie
15 osób. Od 3 do 4 samochodów moŜe wyjechać.
Radna Danuta Leśniewska pochwaliła pracę straŜy poŜarnych, powiedziała, Ŝe inne
słuŜby powinny tak funkcjonować jak straŜ.
Komendant powiedział, Ŝe działania straŜy zarówno państwowej, jak i ochotniczej są
coraz bardziej skomplikowane (coraz bardziej nowoczesny sprzęt). Obecnie straŜ pracuje
przy wypadkach komunikacyjnych, gdzie osobie zakleszczonej naleŜy udzielić pierwszej
pomocy. W tych przypadkach potrzebny jest system szkolenia ochotniczych straŜy
poŜarnych.
Pani Barbara Parol prosiła o spowodowanie, aby rowy i przepusty przy domach były
udroŜnione.
Pan Janusz Budny Członek Zarządu odpowiedział, Ŝe jedynym zadaniem Powiatu
zgodnie z Prawem wodnym jest wydawanie pozwoleń wodno-prawnych na przebudowę
urządzeń wodnych, nadzór nad spółkami wodnymi oraz pozwolenia na wydobywanie wody
z poziomów trzeciorzędowych i czwartorzędowych. Powiat nakłada równieŜ obowiązek
czyszczenia rowów. Gminy w swoich zadaniach mają nakaz przywrócenia stanu urządzeń
z terenu do stanu sprzed zalania. Obywatel, gdy przez jego posesję przepływa urządzenie
wodne, ma obowiązek konserwacji tego urządzenia.
Ad. 3
Przewodniczący przedstawił pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Warszawie dot. prac wykonanych w latach 2010-2011 na wałach wiślanych
(kopia pisma w załączeniu).
Ad. 4
Przewodniczący przedstawił pisma skierowane do Komisji:
1) wyciąg Nr 136 z protokołu Nr 31/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku
w dniu 21 czerwca 2011 r. dot.
a) tworzeniem kąpielisk na terenie Powiatu,
b) burd na stacji Świder w Otwocku (w załączeniu).
WNIOSEK
Komisja stwierdza, Ŝe jeśli chodzi o burdy na stacji kolejowej Świder w Otwocku nic się nie
zmieniło i ponawia swoją prośbę o interwencję.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
2) Pismo z dnia 1 lipca 2011 r. PINB.7359/37/99 Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Otwocku w sprawie wybudowania przegrody betonowej na kanale
wychodzącym z jeziora Rokola w Otwocku Wielkim (w załączeniu).
Na tym protokół zakończono.
Protokółowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Jarosław Kozłowski
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