PROTOKÓŁ NR 22/12
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w dniu 25 września 2012 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1700 do 1830.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Państwowej Straży Pożarnej.
3. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu Powiatu.
4. Sprawy różne.
5. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad.
Ad. 1
Protokół Nr 21 z dnia 28 sierpnia 2012 r. zostanie przyjęty na następnym posiedzeniu
Komisji.
Ad. 2
Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku przedstawił
informację dotyczącą stanu bezpieczeństwa pożarowego (w załączeniu).
W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej jest zatrudnionych 87
funkcjonariuszy:
według korpusu
według wykształcenia:
oficerów – 19
wyższe – 24
aspirantów – 13
licencjackie – 7
podoficerów – 39
policealne – 12
szeregowych – 16
średnie – 43
zasadnicze – 1
W powiecie działa 15 Ochotniczych Straży Pożarnych w krajowym systemie
ratowniczo-gaśniczym, pozostałe działają na zasadzie typowych OSP. Straże działające
w systemie ratowniczo-gaśniczym są lepiej wyszkolone, doposażone i dofinansowane.
Przeprowadzona analiza zabezpieczenia operacyjnego Powiatu Otwockiego w zakresie
posiadanych sił i środków wykazała, że większość zdarzeń powstałych na terenie Powiatu
może być usunięta przy pomocy własnych sił i środków Powiatu. Nie mniej jednak istnieje
grupa zdarzeń, która ze względu na swoje rozmiary i specyfikę wymaga zaangażowania sił
ratowniczych spoza terenu Powiatu. Do tego typu zdarzeń należą:
1) skażenia chemiczno-ekologiczne i radiologiczne;
2) wypadki drogowe z udziałem samochodów ciężarowych;
3) pożary budynków drewnianych i pożary o dużych rozmiarach.
Komendant stwierdził, że w celu poprawy skuteczności podejmowanych działań należy m.in.:
 wykonywać na bieżąco czynności kontrolno-rozpoznawcze,
 zwiększyć zakres współpracy z Nadleśnictwem w obszarze uporządkowania
dokumentacji urządzania lasów pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego,
 sprawdzać mobilność wszystkich podmiotów ratowniczych poprzez ćwiczenia
ratownicze,
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 czynić starania w celu zwiększenia dotowania jednostek OSP,
 prowadzić szkolenia podstawowe i specjalistyczne dla funkcyjnych OSP.
Stosunkowo mało rozwinięty przemysł stanowi niewielki wpływ na zagrożenia
pożarowe Powiatu. Pożary w sektorze drobnych przedsiębiorstw prywatnych stanowią ok.
15% pożarów w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.
Znacznym potencjalnym zagrożeniem, że względu na rozmiar mogących powstać
zdarzeń, są zakłady stosujące i przetwarzające substancje niebezpieczne. Wśród nich
szczególną uwagę zwraca Narodowe Centrum Badań Jądrowych w Świerku. Przetwarzane
lub przechowywane w nim materiały promieniotwórcze stwarzają zagrożenie skażeniem
promieniotwórczym, w przypadku niekontrolowanego przedostania się ich do otoczenia.
W pozostałych zakładach produkcyjnych zagrożenie związane jest głównie z możliwością
uszkodzenia instalacji chłodniczych lub zbiorników na amoniak.
Komendant stwierdził, iż Powiat Otwocki jest dobrze zabezpieczony pod względem
operacyjnym.
Poruszono również temat zagrożeń powodziowych w Powiecie.
Radna Danuta Leśniewska zapytała, czy w związku z ostatnimi podtopieniami zostały
wyciągnięte jakieś wnioski?
Członek Zarządu Janusz Budny poinformował, że podtopienia spowodowane są
czynnikami meteorologicznymi, zaniedbaniami ze strony ludzi (niedrożne rowy
melioracyjne), zmniejszającą się powierzchnią czynną biologicznie oraz niespójnym prawem
(rozczłonkowanie kompetencji na różne organy i jednostki). Do zadań Regionalnego Zarządu
Gospodarki Wodnej należy międzywale i regulacja Wisły. Konserwacja wału oraz urządzeń
typu cieki wodne i kanałów należy natomiast do Mazowieckiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych. Powiat jest organem wodno-prawnym, który zajmuje się melioracją
szczegółową jest to melioracja rolna i rowy melioracyjne. Do 2010 roku nie została wydana
żadna decyzja nakazująca czyszczenie rowu. Konserwacja urządzeń wodnych spoczywa na
właścicielu. Położenie przepustu, czy przykrycie rowu rurociągiem wymaga pozwolenia
wodno-prawnego i taką decyzję wydaje Starosta. Od 2011 roku prowadzone są kontrole
urządzeń wodnych. Wydano kilkaset decyzji nakazowych na czyszczenie rowów. Drugą
drogą, regulującą stosunki wodne jest zakładanie spółek wodnych. Powiat i gminy pomagają
w tworzeniu spółek wodnych i ich działaniu. Na terenie Powiatu działa 5 spółek wodnych,
4 z tych spółek skorzystają z dotacji. W toku rejestracji są 3 spółki.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że w tym roku jest z kolei susza, stan Wisły jest
przerażający. Jednak poparł temat prac melioracyjnych na terenie Powiatu.
Komendant poinformował, że w 2013 r. przypada rocznica 100-lecia Otwockiej Straży
Pożarnej. Założycielem otwockiej Straży był obywatel miasta Łodzi Pan Strzeżymir RawiczPruszyński. W związku z powyższą rocznicą istnieje zamiar zorganizowania w parku
miejskim w Otwocku imprezy integracyjnej dla mieszkańców Powiatu. Uroczystość będzie
związana z nadaniem sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Otwocku.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje o zabezpieczenie w budżecie powiatu na 2013 rok kwoty 30 tys. zł na
współorganizację obchodów 100 lecia Otwockiej Straży Pożarnej, które będą miały charakter
wojewódzki, a nawet zasięg krajowy.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji.
Ad. 3
Brak pism.
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Ad. 4

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 22 października 2012 r. o godz. 1600
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku. Tematem posiedzenia będzie
przeciwdziałanie zagrożeniom pożarów lasów.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Jolanta Wyszomirska

Jarosław Kozłowski
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