PROTOKÓŁ NR 23/12
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w dniu 22 października 2012 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1700 do 1800.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście, zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji.
2. Przeciwdziałanie zagrożeniom pożarów lasów (Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów).
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 w obecności 5 członków
Komisji.
Ad. 1
Protokoły Nr 21 z dnia 28 sierpnia 2012 r. i 22/12 z dnia 25 września 2012 r. zostały
przyjęte jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.
Ad. 2
Nadleśniczy Nadleśnictwa Celestynów Pan Artur Dawidziuk omówił czynności jakie
wykonuje Nadleśnictwo, aby przeciwdziałać zagrożeniu pożarowemu lasów.
Nadleśnictwo Celestynów położone jest na obszarze powiatów: garwolińskiego,
otwockiego i m. st. Warszawy. Lasy na omawianym obszarze skupione są w ciągu od północy
do południowego-wschodu. Północna część tych lasów położona jest pośród miejskiej
zabudowy Warszawy Wawra, Józefowa i Otwocka. Lasy w obrębie Celestynowa tworzą
cztery główne kompleksy oraz wiele mniejszych. Na omawianym obszarze oprócz lasów
w zarządzie Nadleśnictwa Celestynów (8888 ha) znajdują się lasy innych własności (9631
ha). Te drugie to głównie lasy prywatne. Zazwyczaj duże kompleksy leśne w zarządzie
Nadleśnictwa Celestynów są otoczone przez lasy prywatne, które występują też w enklawach
i półenklawach.
Ze względu na wysoki udział siedlisk borowych (ponad 60%) oraz drzewostanów
młodych klas wieku, a także warunki klimatyczne lasy Nadleśnictwa Celestynów są
zakwalifikowane do I stopnia najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. W związku z tym
w celu zabezpieczenia przeciwpożarowego Nadleśnictwo utrzymuje sieć stałej obserwacji
naziemnej w postaci dwóch wież obserwacyjnych (jedna w Międzylesiu, druga
w Celestynowie) oraz punktu alarmowo-dyspozycyjnego w siedzibie Nadleśnictwa, który
koordynuje działania ratowniczo-gaśnicze całego Nadleśnictwa.
Nadleśnictwo zobowiązane jest utrzymać w stanie gotowości sieć łączności radiowej
w leśnictwach, bazę sprzętu przeciwpożarowego wraz z samochodem gaśniczym oraz sieć
zaopatrzenia w wodę dla terenów leśnych.
Do działań patrolowo-gaśniczych wykorzystywane są również samoloty z bazy lotniczej na
lotnisku Bemowo. Dodatkowo wzdłuż dróg publicznych i oraz przy parkingach i miejscach
postoju wykonywane są pasy przeciwpożarowe. Jednym z najważniejszych elementów
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ochrony przeciwpożarowej lasów jest sieć dojazdów pożarowych, stanowiąca podstawę
w planowaniu i organizowaniu akcji ratowniczo-gaśniczej.
Wymagania dojazdów pożarowych:
 szerokość utwardzonej nawierzchni min. 3 m,
 najmniejszy promień łuków zewnętrznych drogi co najmniej 11 m,
 nośność minimum 10 t i nacisk na oś 5 t,
 odstępy między koronami drzew min 6 m do wysokości 4 m od poziomu ziemi,
 place manewrowe, pętle do zawracania, mijanki.
Wszystkie elementy zabezpieczenia przeciwpożarowego Nadleśnictwa są zestawiane
w „Sposobach postępowania na wypadek pożaru”. Ten dokument jest corocznie
aktualizowany z właściwymi komendantami Państwowej Straży Pożarnej na początku roku
kalendarzowego. Służy on jako podstawa planowania operacji ratowniczo-gaśniczych dla
Nadleśnictwa, a jego zawartość oraz wykonanie jest kontrolowane przez właściwe Komendy
PSP oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie. Tabela Nr 1 (zał. do
protokołu) przedstawia liczbę pożarów w latach 1999-2012, tabela Nr 2 przedstawia koszty
ponoszone przez Nadleśnictwo z tytułu ochrony przeciwpożarowej. Od 1999 roku
w Nadleśnictwie Celestynów wybuchło w sumie 829 pożarów tj. przeciętnie ok. 50 w roku.
Średnia wielkość pożaru obejmuje ok. 0,32 ha. To są tak zwane pożary powierzchniowe. 8 na
10 pożarów powstaje w wyniku działalności człowieka. Odtwarzanie terenu leśnego po
spaleniu trwa nawet kilkanaście lat. Dużym zagrożeniem są pożary torfowisk, ogień tli się
tam nawet kilka dni.
Nadleśniczy poinformował, że od dwóch lat Nadleśnictwo Celestynów wraz
z Komendą Powiatową PSP w Otwocku planują przeprowadzić ćwiczenia związane z ochroną
przeciwpożarową lasów. Przeszkodą w przeprowadzeniu tego typu ćwiczeń z reguły jest brak
środków lub nieodpowiedni termin.
Radna Lucyna Komorowska stwierdziła, że tego typu ćwiczenia powinny być
przeprowadzane i zapytała jakiego rzędu środki potrzebne są na zorganizowanie ćwiczeń?
Zdaniem Nadleśniczego potrzeba ok. 20 tys. zł.
WNIOSEK
Komisja zwraca się do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku
z zapytaniem, kiedy się mają odbyć ćwiczenia związane z ochroną przeciwpożarową lasów
oraz jakie koszty one powodują?
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 5 członków Komisji.
Ad. 3
Przewodniczący przedstawił wyciąg Nr 393 z projektu protokołu Nr 95/12
z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 28 września 2012 r. dot. zabezpieczenia
w budżecie powiatu na 2013 rok kwoty 30 tys. zł na współorganizację obchodów 100 lecia
Otwockiej Straży Pożarnej. Zarząd Powiatu jednomyślnie postanowił o rozpatrzeniu wniosku
Komisji przy konstruowaniu projektu budżetu powiatu na 2013 rok (w załączeniu).
Ad. 4
Pani Barbara Parol poinformowała, że w niedzielę 14 października 2012 r. na stacji
kolejowej w Świdrze oderwało się kawał peronu. Obecnie peron jest remontowany.
Przewodniczący Rady poinformował, że jeden z urzędników Urzędu Gminy
w Celestynowie został napadnięty z zamiarem zabójstwa. Stwierdził, że należy pomyśleć
o przeprowadzeniu szkolenia dla pracowników, którzy wykonują pracę narażoną na ataki ze
strony petentów nt. obrony w trudnej sytuacji.
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Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 19 listopada 2012 r. o godz. 1600
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku. Informację o przeprowadzeniu kwalifikacji
wojskowej w 2012 roku przedstawi Dyrektor Wydziału Organizacyjnego i Spraw
Społecznych.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:

Przewodniczył:

Jolanta Wyszomirska

Jarosław Kozłowski
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