PROTOKÓŁ NR 15/12
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
Rady Powiatu w Otwocku
w dniu 19 marca 2012 r.

Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod
przewodnictwem Pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1600 – 1700.
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji za 2011 rok.
3. Informacja o zabezpieczeniu przeciwpoŜarowym budynków będących w zarządzie
Powiatu.
4. Sprawy róŜne.
5. Zakończenie obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Protokół Nr 14/11 z dnia 20 lutego 2011 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Sprawozdanie z pracy Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
za 2011 rok zostało przyjęte jednogłośnie (w załączeniu).
Ad. 3
Informację o zabezpieczeniu przeciwpoŜarowym budynków będących w zarządzie
Powiatu przedstawił Członek Zarządu Powiatu Pan Janusz Budny.
Starostwo ma pod swoją pieczą dwa budynki przy ul. Górnej 13 i Komunardów 10.
Wydział Administracji, Inwestycji i Zamówień Publicznych dba o stan techniczny tych
budynków. Na bieŜąco wykonywane są niezbędne przeglądy instalacji oraz kontrole
wymagane przepisami prawa. KaŜdy obiekt ma tzw. ksiąŜkę obiektu.
Raz do roku przeprowadzany jest przegląd:
− podręcznego sprzętu gaśniczego, znaków, instrukcji oraz sieci hydrantów ppoŜ.
wewnętrznych,
− przewodów kominowych, wentylacyjnych oraz czujek dymowych,
− instalacji urządzeń gazowych,
− kotłów centralnego ogrzewania,
− szczelności instalacji gazowej.
Wykonuje się pomiary skuteczności ochrony przeciwporaŜeniowej, rezystancji
izolacji w obwodach instalacji elektrycznej oraz pomiary natęŜenia oświetlenia.
Protokoły przeglądów okresowych oraz przeglądu pięcioletniego stanowią załączniki
do prowadzonej w wydziale ksiąŜki obiektu budowlanego.

Wydział na bieŜąco w ciągu roku kontroluje stan techniczny budynków i zleca
w razie potrzeby niezbędne konserwacje i naprawy.
Radni z Komisji pytali o szereg spraw m.in.:
• Czy są tabliczki ewakuacyjne na korytarzach budynków? (pytająca Pani Danuta
Leśniewska)?
Budynki są oznakowane (odpowiadający Pan Janusz Budny).
• Pan Janusz Goliński zapytał, jak jest dozorowany największy obiekt drewniany
w Europie tj. były pensjonat Górewicza, czy nie ma zagroŜeń poŜarowych?
Jest tam ochrona fizyczna w systemie 24 godzinnym. Kierownik Wydziału
Administracyjnego Pan Dariusz Olszewski oraz Pan Janusz Budny często sami
kontrolują obiekt, jest monitoring oraz są wywieszone tablice „zakaz wstępu”
(odpowiadający Pan Janusz Budny).
• Pani Danuta Leśniewska zapytała, na co przeznaczony jest ten obiekt (Górewicza)?
Pan Janusz Budny odpowiedział, Ŝe obiekt jest objęty całkowitym nadzorem
Konserwatora Zabytków. Jest zgoda Wojewody na sprzedaŜ tego zabytku.
Ad. 4
1.
Pan Janusz Goliński zwrócił uwagę na szaleństwo wypalania traw. Zaproponował
Ŝeby Zarząd nagłośnił sprawę o niebezpieczeństwie związanym z wypalaniem traw m.in.
w lokalnej prasie i na stronie internetowej Powiatu.
Członkowie Komisji stwierdzili, iŜ panuje przekonanie, Ŝe wypalanie traw poprawia
stan gleby, ułatwiając jednocześnie pracę rolnikom, którzy zamiast kosić trawę i pielić
chwasty po prostu podkładają ogień. Tymczasem w rzeczywistości ziemię się wyjaławia,
podłoŜe zostaje zniszczone, a w glebie ginie wiele poŜytecznych organizmów.
Komisja poprosiła Pana Janusza Budnego o zabranie głosu na posiedzeniu Zarządu
Powiatu w sprawie wypalania traw, celem uwraŜliwienia Policji na surowe karanie osób
dopuszczających się tego czynu.
Pani Barbara Parol stwierdziła, Ŝe odpowiednie materiały filmowe straŜy poŜarnej
dot. wypalania traw powinny dotrzeć do szkół - ku przestrodze.
2.

Przewodniczący przedstawił:
 wyciąg Nr 283 z protokołu Nr 68/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w dniu
28 lutego 2012 r. dot. statystyki kolizji i wypadków na terenie Powiatu Otwockiego
(w załączeniu),
 sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu
otwockiego w roku 2011 (w załączeniu).

3.
Przewodniczący poinformował, Ŝe Komisja nie otrzymała odpowiedzi na wyciąg
Nr 12 z dnia 23 stycznia 2012 r. dot. poparcia wystąpienia mieszkańców Otwocka – Świdra
o budowę przystanku z wiatą przy ul. Kołłątaja – róg Mickiewicza – w kierunku do
Warszawy.
WNIOSEK
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli wnioskuje o przyspieszenie
prac w zakresie wyznaczenia miejsca pod przystanek autobusowy do Warszawy po prawej
stronie ulicy Kołłątaja w Otwocku, w okolicach parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
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Ad. 5
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 16 kwietnia 2012 r. (poniedziałek)
o godz. 1600.
Tematem posiedzenia będzie między innymi zapoznanie się z działalnością Powiatowego
Rzecznika Konsumentów.
Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie.
Na tym protokół zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczący Komisji:

Jolanta Wyszomirska

Jarosław Kozłowski
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