PROTOKÓŁ NR 24/12
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w dniu 19 listopada 2012 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1500 do 1700.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2013.
3. Informacja o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2012 roku (Dyrektor
Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych).
4. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu Powiatu.
5. Sprawy różne.
6. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad w obecności 4 członków
Komisji.
Ad. 1
Protokół Nr 23 z dnia 22 października 2012 r. został przyjęty jednogłośnie
w obecności 4 członków Komisji.
Ad. 2
Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt budżetu Powiatu na
rok 2013 ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat wydatków budżetowych
zaplanowanych na rok 2013 w zakresie bezpieczeństwa:
 Państwowa Powiatowa Straż Pożarna – 5.701.837 zł - dotacja od Wojewody,
 Zarządzanie Kryzysowe – 475.225 zł - środki własne,
 WOPR – 0.
Radna Danuta Leśniewska porosiła o informację o środkach w planowanym budżecie
przeznaczonych na drogi.
Pani Skarbnik poinformowała, że na:
 drogi publiczne powiatowe zaplanowano – 11.110.802 zł,
 bieżące utrzymanie dróg – 4.544 zł,
 inwestycje – 6.566 zł.
Pani Skarbnik zaznaczyła, że zgodnie z zapisem w projekcie budżetu, realizacja w/w
zadań nastąpi po realizacji dochodów ze sprzedaży majątku.
Nie zgłoszono wniosków do przedstawionego projektu budżetu,
WNIOSEK
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli jednogłośnie pozytywnie
zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2013 w zakresie działania Komisji.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.
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Ad. 3
Pan Marcin Sierpiński Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw Społecznych
przedstawił informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2012 roku
(sprawozdanie z wyników pracy Komisji Lekarskiej w załączeniu).
Kwalifikacja wojskowa została przeprowadzona od 1 marca 2012 r. do 13 kwietnia
2012 r. (dzień dodatkowy 16 kwietnia 2012 r.).
Przed Powiatową Komisją Lekarską stanęło 738 osób rocznika podstawowego (1993)
i 15 osób roczników starszych.
W okresie trwania kwalifikacji wojskowej 1 osoba (rocznik podstawowy) złożyła
odwołanie do Mazowieckiej Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w Warszawie od orzeczenia
Powiatowej Komisji Lekarskiej w Otwocku.
Wystąpiono do przedstawicieli gmin powiatu otwockiego z wnioskiem o przymusowe
doprowadzenie osób podlegających kwalifikacji, które nie stawiły się przed Powiatową
Komisją Lekarską w Otwocku.
W czasie prac Komisji wydano jedno orzeczenie o zdolności do czynnej służby
wojskowej w trybie zaocznym w oparciu o przeprowadzone wcześniej przez PKL w Otwocku
badanie własne oraz na podstawie posiadanej dokumentacji.
Powiatowa Komisja Lekarska:
− uznała za zdolnych (kat. A)
– 667,
− uznała za niezdolnych:
a) w czasie pokoju (kat. D)
– 44,
b) trwale (kat. E) – 17
− uznała za czasowo niezdolnych (kat. B)
– 10.
Ad. 4
Brak pism.
Ad. 5

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 17 grudnia 2012 r. o godz. 1500
w siedzibie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Otwocku.
Ad. 6
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Jolanta Wyszomirska

Jarosław Kozłowski
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