PROTOKÓŁ NR 29/13
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w dniu 22 kwietnia 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. Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji – stan bezpieczeństwa Powiatu.
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 4 członków
Komisji.
Ad. 1
Protokół Nr 28/13 z dnia 18 marca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności
4 członków Komisji.
Ad. 2
Posiedzenie otworzył Przewodniczący Komisji Jarosław Kozłowski, następnie głos
zabrał Komendant Powiatowy Policji w Otwocku mł. insp. mgr Robert Żebrowski, który
przedstawił sprawozdanie z pracy Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz
poinformował o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu otwockiego
w roku 2012 (sprawozdanie w załączeniu).
Komenda Powiatowa w okresie sprawozdawczym realizowała ustawowe zadania przy
stanie 230 etatów (zatrudnionych 217 policjantów).
W ubiegłym roku nastąpił ogólny spadek przestępczości, jednak wskaźnik
skuteczności ścigania sprawców przestępstw zmalał. Zmniejszyła się również ilość
wypadków drogowych i kolizji. Podstawowymi przyczynami zdarzeń drogowych było
niedostosowanie prędkości do warunków jazdy oraz nieustąpienie pierwszeństwa.
Komendant przedstawił również priorytety określające kierunki funkcjonowania
Policji, określone przez Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015:
− priorytet I – doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką i skuteczną reakcję
Policji na zdarzenie,
− priorytet II – działania Policji skierowane na wzrost poziomu bezpieczeństwa na
drogach,
− priorytet III – ochrona interesów obywatela, przedsiębiorców i Skarbu Państwa
poprzez skuteczną walkę z przestępczością gospodarczą,
− priorytet IV – zapewnienie optymalnych warunków pełnienia służby/pracy
policjantom Policji w celu doskonalenia jakości wykonanych przez nich zadań,
− priorytet V – usprawnienie pracy Policji poprzez wprowadzenie i wykorzystanie
nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych i finansowych,

− priorytet VI – działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych.
Po wysłuchaniu sprawozdania członkowie Komisji zadawali pytania dotyczące
bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Otwockiego. Wywiązała się
również dyskusja na temat nowootwartego sklepu monopolowego, który znajduje się
w bardzo bliskiej odległości od siedziby Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. Komisja
zaproponowała, aby zwróć się do Zarządu Powiatu w Otwocku z prośbą o skierowanie uwag
dotyczących lokalizacji sklepu do władz Miasta Otwock, które wydają koncesje.
WNIOSEK
Komisja wnioskuje do Zarządu Powiatu o zwrócenie się do Rady Miasta Otwocka
o interwencję w związku ze spożywaniem alkoholu na terenie Powiatowego Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. (szpital przy ul. Batorego w Otwocku) przez osoby z zewnątrz. Należy
podjąć działania zgodne z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231).
Sklep monopolowy przy zbiegu ulic Karczewskiej i Batorego w Otwocku, czynny 24 h
(dawna kwiaciarnia) jest powodem zakłóceń bezpieczeństwa publicznego na terenie PCZ
Sp. z o.o.
Zarząd Powiatu powinien zwrócić się również do Prezesa PCZ Sp. z o.o. w sprawie
podjęcia działań zmierzających do zabezpieczenia terenu szpitala.
Głosowanie: jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.
Ad. 3
Przewodniczący odczytał pismo Ra 070/20/13 z dnia 19 lutego 2013 r. Prokuratury
Rejonowej w Otwocku przedstawiające stan przestępczości i jej zwalczaniu na obszarze
terytorialnie podległym Prokuraturze Rejonowej w Otwocku (pismo w załączeniu).
Ad. 4
Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.
Ad. 5
Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 27 maja 2013 r. (poniedziałek) o godz.
1600.
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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