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PROTOKÓŁ NR 21/12 
 

z posiedzenia 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

w dniu 28 sierpnia 2012 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w Starostwie Powiatowym w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1700 do 1900.                    
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  
 
Porządek  posiedzenia:  

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Bezpieczna droga do i ze szkoły – oznakowanie dróg, przejść, łańcuchy itp. przegląd. 
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 20 z dnia 19 lipca 2012 r. zostały przyjęte jednomyślnie, w obecności               
5 członków Komisji.   
 
Ad. 2 
 W związku z rozpoczęciem roku szkolnego Przewodniczący poprosił o przedstawienie 
informacji dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas drogi do i ze szkoły.                              
W szczególności uczęszczających do szkół usytuowanych przy drogach powiatowych. 
 Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Jerzy Bojanowski poinformował, że 
standardowo gdy zaczyna się rok szkolny, ZDP dokonuje przeglądu dróg i przejść dla 
pieszych przy szkołach i przedszkolach. Na dzień 1 września br. będą odnowione wszystkie 
przejścia w okolicach szkół i przedszkoli. Jest sprawdzane oznakowanie pionowe i poziome. 
Naprawiane są barierki przy przejściach dla pieszych. ZDP robi przeglądy stopniowo                         
w poszczególnych gminach. Najbardziej niebezpieczna sytuacja jest koło Gimnazjum Nr 2              
w Otwocku przy ul. Poniatowskiego z uwagi na skrzyżowanie ulic, przy których znajduje się 
szkoła.  
Dyrektor poinformował, że farba do znakowania poziomego dróg kosztuje 60 tys. zł rocznie, 
a znaki poziome powinno się malować dwa razy w roku. 
 Przewodniczący zapytał, czy przy szkołach zdarzają się wypadki drogowe? 
 Dyrektor ZDP odpowiedział, że nie było wypadków przy szkołach. 
 Poruszono również temat odśnieżania chodników w zimie. ZDP posiada ciągnik do 
odśnieżania chodników. Dyrektor przypomniał jednak, że utrzymanie w czystości chodnika            
i jego odśnieżanie należy do właściciela posesji. 
 
Ad. 3 
 Brak pism. 
 
Ad. 4 
 Radna Lucyna Komorowska zapytała, czy oświetlenie przy skrzyżowaniach                     
i drogach powiatowych należy do eksploatacji ZDP? 
 Dyrektor odpowiedział, że sygnalizacja świetlna leży w gestii ZDP, a oświetlenie to 
zadanie gminy. 
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 Dbając o bezpieczeństwo pieszych Pani Barbara Parol w imieniu Pana Jacka 
Czarnowskiego poprosiła o poprawienie (zagrodzenie) barierki z jednej strony, przy przejściu 
z torów kolejowych na ul. Warszawską przy Otwockim Centrum Kultury (Klub „Smok”). 
  Dyrektor ZDP zapewnił, że barierka zostanie poprawiona. 
 
 Radna Barbara Parol poprosiła również o podcięcie alei lip w Otwocku przy                        
ul. Wawerskiej, z uwagi na trudności z poruszaniem się pieszych po chodniku. 
 Dyrektor ZDP odpowiedział, że obecnie do wycięcia i podcięcia jest wiele drzew przy 
drogach powiatowych i te roboty są prowadzone, ale powoli ponieważ przy wycince pracuje 
tylko 10 pracowników. 
  
Ad. 5 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
            Protokółowała:                              Przewodniczył: 
 
      Jolanta Wyszomirska                                               Jarosław Kozłowski 
 
 
 


