PROTOKÓŁ NR 28/13
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w dniu 18 marca 2013 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy
ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od
1600 do 1800. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie
z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Realizacja zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych.
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
Protokół Nr 27/13 z dnia 18 lutego 2013 r. został przyjęty w obecności 5 członków
Komisji przy 1 głosie „wstrzymującym”.
Ad. 2
Realizację zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych przedstawił
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Pan Jerzy Bojanowski.
Ilość sprzętu potrzebna do akcji zimowej jest wystarczająca.
Zapas mieszanki tj. soli i piasku zabezpieczany jest na bieżąco.
Od 27 października do 31 grudnia 2012 r. zużyto 241 ton soli na kwotę 70 900 zł.
Wyprodukowano z tego 1 298 ton mieszanki solno – piaskowej na kwotę 81 820 zł. W roku
2013 - do dnia 15 marca zużyto 1 177 ton soli, z tego wyprodukowano 3 052 tony mieszanki.
W zapasie jest ok. 200 ton mieszanki. Łącznie od początku zimy wyprodukowano 4 350 ton
mieszanki na łączną sumę 444 000 zł, to jest tylko wartość soli i wartość piasku, w tym soli
na sumę 407 000 zł. Koszt paliwa na całą zimę wyniósł 250 000 zł (7 samochodów). Coraz
większy nacisk jest kładziony na odśnieżanie chodników głównie w Otwocku, chociaż ustawa
mówi jednoznacznie, że chodniki powinni odśnieżać właściciele przyległych posesji.
W związku z powyższym z roku na rok będą rosły koszty utrzymania chodników.
Na remontowanie dziur do końca grudnia 2012 r. wyprodukowano asfaltu lanego 220 ton.
Na remont dróg przeznaczono 50 ton destruktu. W roku 2013 r. wyprodukowano 253 tony
asfaltu lanego. Dokonywano remontów mieszanką mineralno-bitumiczną na zimno w ilości
20 ton. W okresie lekkiego ocieplenia wywieziono już na drogi 250 ton kruszonego betonu.
Łączny koszt zimowego utrzymania dróg wyniósł 700 000 zł. Przejechano łącznie 48 500 km.
Dyrektor nadmienił, że ZDP ma duży problem z godzinami nadliczbowymi.
Do dnia 15 marca 2013 r. zostały przekroczone koszty akcji zimowej o ok. 66 000 zł, a na
drugą część zimy (II półrocze) potrzeba ok. 160 000 zł.
Radna Lucyna Komorowska zwróciła uwagę, że po akcji zimowej będzie trzeba
przystąpić do sprzątania piasku oraz oznakowania poziomego dróg, co również zwiększy
koszty.
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Dyrektor poinformował, że już rozstrzygnięto przetarg na zakup farby do oznakowania
poziomego dróg, wygrała firma z Płocka.
Pani Barbara Parol poinformowała, że na ul. Majowej nie dojeżdżając do przejazdu
w Świdrze, na zakolu ul. Jana Pawła II jest ogromnych rozmiarów dziura, zapadła się tam
studzienka. Miejsce to jest zabezpieczone, ale chuligani to zabezpieczenie wynoszą i może
dojść do wypadku.
Dyrektor powiedział, że na razie stawiane są zabezpieczenia, a gdy się ociepli dziura
zostanie zabetonowana.
Ad. 3
Przewodniczący poinformował, że wszyscy członkowie Komisji otrzymali drogą
e-mailową sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz
informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu otwockiego
w roku 2012.
Na następne posiedzenie Komisji zostanie zaproszony Komendant Powiatowy Policji
Pan Robert Żebrowski, który przedstawi stan bezpieczeństwa Powiatu.
Ad. 4
Przewodniczący Komisji poinformował zebranych o posiedzeniu Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście. Podczas posiedzenia poruszane były m.in. tematy:
współpracy z włodarzami gmin Powiatu Otwockiego, pozwoleń na budowę i kwestie
melioracji.
Ad. 5
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 22 kwietnia 2013 r. (poniedziałek) o godz.
1600.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Protokółowała:
Jolanta Wyszomirska

Przewodniczył:
Jarosław Kozłowski
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