
PROTOKÓŁ NR 17/12 
 

z posiedzenia 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Rady Powiatu w Otwocku  
w dniu 14 maja 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 – 1830.  
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz Pan Robert Żebrowski Komendant 
Powiatowy Policji w Otwocku - zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia: 
 

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji – stan bezpieczeństwa. 
3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie obrad.   
 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 

Ad. 1  
Protokół Nr 16/12 z dnia 16 kwietnia 2012 r. został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 2 

Członkowie Komisji zapoznali się ze sprawozdaniem z pracy Komendy Powiatowej 
Policji w Otwocku oraz informacją o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie 
powiatu otwockiego w roku 2011, przekazanym pismem z 21 lutego 2012 r. (zał. pod 
protokołem Nr 15/12 z dnia 10 marca 2012 r.). 

Komendant Powiatowy Policji w Otwocku Pan Robert Żebrowski omówił stan 
bezpieczeństwa w 2011 roku. Obecnie trudność w wykonywaniu zadań sprawia mniejsza 
liczba policjantów (wakat 22 osoby), co jest spowodowane między innymi odejściami na 
emeryturę czy przygotowaniami do Euro 2012. Zasilenia etatowe KPP ma otrzymać              
w II połowie roku.  
Radni zadawali pytania: 

− Danuta Leśniewska zapytała, czy Komenda nie narzeka na brak środków na paliwo, 
czy wyposażenie? Komendant odpowiedział, że nie. 

−  Lucyna Komorowska zapytała, czy nie ma obaw, że podczas Euro Otwock może się 
stać siedzibą dla mafii narkotykowych? Komendant odpowiedział, że nie obawia się 
ponieważ w Powiecie Otwockim nie będzie zakwaterowana żadna drużyna, nie 
zorganizowano również strefy kibica. Wszystko skupi się raczej w Warszawie. 
Komenda Policji prowadzi rozpoznanie, jeśli chodzi o hotele, pensjonaty, kwatery 
prywatne – czy na terenie Powiatu ktoś rezerwuje kwatery na czas Euro 2012. 

− Przewodniczący zapytał o rynek narkotykowy na terenie Powiatu? Komendant 
odpowiedział, że to co ujawnia Policja to nie jest wszystko co jest w obrocie. 

− Lucyna Komorowska zapytała, co robi policja z młodzieżą w wieku 15, czy 16 lat 
upojoną alkoholem? Komendant odpowiedział, że dowozi podejrzewanego o stan 
nietrzeźwości do jednostki policji, sprawdza jego tożsamość, bada stan trzeźwości        



i zawiadamia jego opiekuna prawnego. Sklepy sprzedające alkohol są kontrolowane w 
ramach komisji przeciwdziałania alkoholizmowi. 

− Danuta Leśniewska zapytała również, o możliwość zorganizowania szkolenia dla 
młodzieży dotyczącego zagrożenia narkotykami? Komendant odpowiedział, że KPP 
na prośbę szkoły organizuje pogadanki w sprawie odpowiedzialności karnej                  
i zagrożeniach związanych z narkotykami. 
 

Ad. 3 
 
1) Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 27 kwietnia 2012 r. L.p. 07a/04/2012 

Polskiego Klubu Ekologicznego - Koło „Otwockie Sosny” (data wpływu 7 maja 2012 r.) 
dot. budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Otwocku przy ul. Karczewskiej 
37 (w załączeniu). 

 
Komisja zapoznała się z pismem oraz załączoną dokumentacją. W związku z toczącym 
się postępowaniem odwoławczym w przedmiotowej sprawie należy czekać na decyzję 
Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. 
 

2) Przewodniczący przedstawił wyciąg Nr 316 z protokołu Nr 74/12 z posiedzenia Zarządu 
Powiatu w Otwocku z dnia 11 kwietnia 2012 r. dot. przyspieszenia prac zakresie 
wyznaczenia miejsca pod przystanek autobusowy do Warszawy po prawej stronie ulicy 
Kołłątaja w Otwocku, w okolicach parafii Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus                 
(w załączeniu). 

   Następnie przedstawił pismo z dnia 13 kwietnia 2012 r. KDM/1871/2765W/WK/11-12 
Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku dot. udostępnienia części terenu 
parafii w celu budowy zatoki autobusowej przy ul. Kołłątaja w Otwocku (w załączeniu). 

 
WNIOSEK 
Komisja oczekuje na dalszy bieg sprawy wyznaczenia miejsca pod przystanek 
autobusowy do Warszawy po prawej stronie ulicy Kołłątaja w Otwocku. Przypominamy, 
że stanowisko Komisji dotyczyło lokalizacji przystanku nie na terenie Parafii Świętej 
Teresy od Dzieciątka Jezus w Otwocku przy ul. Kołłątaja lecz bliżej Wspólnoty 
Mieszkaniowej, za skrzyżowaniem z ulicą Mickiewicza w kierunku mostu na rzece 
Świder.            
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 6. członków Komisji. 
 

3) Przewodniczący odczytał pismo z dnia 20 marca 2012 r. NI-D-I.8014.50.1.2012.TL 
Marszałka Województwa Mazowieckiego dot. etapu i źródeł finansowania prac 
związanych z przebudową drogi wojewódzkiej Nr 801 (kopia pisma w załączeniu). 
 

4) Pani Barbara Parol poruszyła temat monitorowania stacji kolejowej w Otwocku-Świdrze 
w związku z ciągłym zakłócaniem porządku w tym rejonie. 
Pan Janusz Budny Członek Zarządu poinformował, że w październiku, czy listopadzie 
2012 r. będzie nabór na 2013 r. wówczas zostanie złożony wniosek na projekt „Razem 
bezpieczniej” i wówczas może uda się zagospodarować budynek na peronie i założyć 
monitoring. 

 
Ad. 4 

Następne wspólne posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa 
Obywateli oraz Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbędzie się 13 czerwca 2012 r. (środa)                        



o godz. 1500. 
Tematem głównym będzie zapoznanie się z epidemiami grożącymi mieszkańcom Powiatu 
oraz występującymi w Powiecie chorobami zawodowymi.  

Na posiedzenie zostanie zaproszona Dyrektor Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej                         
w Otwocku. 
 

Przewodniczący podziękował obecnym za przybycie.  
 
Na tym protokół zakończono. 

 
 
  Protokółowała:                        Przewodniczący Komisji:         

  
  Jolanta Wyszomirska                      Jarosław Kozłowski 

 
 
 


