PROTOKÓŁ NR 45/13
ze wspólnego posiedzenia
Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji
oraz Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w dniu 18 czerwca 2013 r.

Posiedzenie obu komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku
przy ul. Górnej 13 pod kierunkiem Przewodniczących komisji Jarosława Kozłowskiego
oraz Anety Bartnickiej, w godzinach od 1600 do 1830. W posiedzeniu uczestniczyli
członkowie komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami obecności.
Przewodniczący Pan Jarosław Kozłowski powitał zaproszonych gości oraz członków
komisji.
Przewodnicząca Pani Aneta Bartnicka przedstawiła proponowany porządek obrad:
1.
2.
3.
4.
5.

Bezpieczne wakacje.
Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały na XXIX sesję Rady Powiatu.
Sprawy różne.
Przyjęcie protokołów.
Zakończenie obrad.

Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
Ad. 2.
Pani Hanna Majewska-Smółka Dyrektor Oświaty Powiatowej, przestawiła projekt
uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
w Otwocku i włączenia go do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława
Staszica. Utworzenie Ośrodka związane jest ze zmianami w prawodawstwie oświatowym dot.
wykształcenia zawodowego. Jest to oferta dla mieszkańców Powiatu Otwockiego.
W Ośrodku, który będzie włączony do Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych będą
realizowane wszystkie formy kształcenia ustawicznego przewidziane w rozporządzeniu tzn.
kwalifikacyjne kursy zawodowe, kursy umiejętności zawodowych, kursy kompetencji
ogólnych, turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników i inne kursy
umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowej.
Załącznikiem do uchwały jest statut, zgodny z ramowym statutem takiej placówki. Nie znana
jest jeszcze ilość chętnych, którzy by chcieli skorzystać z tej formy kształcenia. Po przyjęciu
uchwały przez Radę Powiatu Ośrodek zostanie rozreklamowany.
Członek Zarządu Powiatu Pan Grzegorz Michalczyk zaznaczył, że będzie to pierwszy
Ośrodek tego typu w Powiecie Otwockim. W Zespole Szkół EkonomicznoGastronomicznych jest bardzo dobra baza oraz bardzo aktywna kadra.
Członkowie Komisji jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 1
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Andrzej Karpiński
poinformował, że co roku przez Policję jest przygotowywany program „Bezpieczne wakacje”,
który obowiązuje od 28 czerwca do 31 sierpnia 2013 r. W tym czasie Policja skupia się nad
bezpieczeństwem najmłodszych mieszkańców Powiatu oraz osób, które przyjeżdżają
do Powiatu na wypoczynek. Główna uwaga jest skupiona wokół kąpielisk oraz

bezpieczeństwa na drogach. Funkcjonariusze ruchu drogowego dokonują kontroli stanu
technicznego autokarów i aut przewożących dzieci. Stały punkt kontroli znajduje się
w Otwocku przy ul. Andriollego. Będą dokonywane kontrole miejsc, gdzie skupia się
młodzież, miejsc sprzedaży alkoholu. Policja zwróci szczególną uwagę na dilerów
narkotykowych. Trudnym tematem w czasie wakacji są ucieczki nieletnich, którzy chcą się
uwolnić spod władzy rodziców.
Następnie głos zabrał Pan Stanisław Zduńczyk Prezes Stowarzyszenia Bezpieczna
Młodość im. „Grzegorza” poinformował, że w poprzednie wakacje dla 40 dzieci ze szkół
gimnazjalnych Stowarzyszenie przygotowało dużą akcję „Bezpieczeństwo nad wodą”. W tym
roku Stowarzyszenie nie ma takich środków. Wspólnie z Policją na piknikach propagują
bezpieczne wakacje poprzez mówienie o zagrożenia nad wodą, czy na lądzie. Stowarzyszenie
współpracuje również z harcerzami mówiąc o zagrożeniach narkotykowych i patologii.
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Pan Jerzy Bojanowski poinformował, że drogi
i pobocza ZDP stara się utrzymywać w miarę drożne. Pobocza w miastach są wykoszone.
Pomalowano oznakowanie poziome na drogach w Józefowie, Otwocku i Karczewie. Dużo
gorzej sytuacja wygląda w gminach ze względu na brak funduszy. Znaki są uzupełniane
na bieżąco. Dyrektor zaznaczył, że w okresie wakacji na drogach Powiatu Otwockiego jest
mniejszy ruch.
Przewodnicząca Pani Aneta Bartnicka stwierdziła, że podział tych skromnych
środków jest niesprawiedliwy, ponieważ w Otwocku koszone były pobocza trzy razy,
a w Gminie Kołbiel ani razu. Mówiła również na temat poruszania się tirów po drogach,
na których nie dopuszcza się ruchu pojazdów z tak dużym tonażem.
Dyrektor zapewnił, że pobocza we wszystkich gminach będą wykoszone.
Nie wiadomo tylko kiedy. Zapewnił, że ZDP współpracuje z Policją jeśli chodzi
o bezpieczeństwo na drogach.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Andrzej Karpiński powiedział, że tiry
jeżdżą którędy chcą, często kierowcy zdejmują znaki, a Policja nie jest w stanie tego
dopilnować.
Radny Janusz Goliński zgłosił problem zostawiania dzieci w domu bez opieki.
Przedstawił również punkty, gdzie spotyka się młodzież w czasie wakacji: rejon mostu
kolejowego, kolejkowego po obydwu stronach, tereny Ogniska Świder, parkan Otwockiego
Klubu Sportowego i rejon Moczydła w Karczewie.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Andrzej Karpiński poinformował,
że w KPP jest Zespół do Spraw Nieletnich, który zajmuje się tematami dzieci.
Patrole sprawdzają miejsca gromadzenia się młodzieży.
Radna Barbara Parol kolejny raz podczas tej kadencji zwróciła uwagę na okolicę stacji
kolejowej w Świdrze. Miejsce to skutecznie „zatruwa” życie okolicznym mieszkańcom oraz
osobom wysiadającym na tej stacji. Na terenie Świdra są również inne podobne miejsca
gromadzenia się młodzieży. Poprosiła Komendanta o zwrócenie uwagi na te miejsca.
Komendant stwierdził, że starają się reagować na niewłaściwe zachowania młodzieży,
ale są umundurowani i w związku z tym widoczni, więc młodzież widząc Policjantów
zachowuje się prawidłowo.
Radna Barbara Parol zapytała o kąpieliska na terenie Powiatu?
Naczelnik Wydziału Prewencji KPP w Otwocku poinformował, że na terenie Powiatu
Otwockiego jest 26 kąpielisk. KPP prowadzi działania z Komisariatem Policji Rzecznej.
Radny Jacek Czarnowski poinformował, że przy Klubie Kultury w Mlądzu
na przystanku autobusowym oraz pod mostem na ul. Mostowej gromadzi się młodzież.
Poprosił, aby funkcjonariusze patrolowali również te miejsca. Radny poprosił Dyrektora ZDP
o naprawę barier na przejściu przez tory kolejowe na ul. Warszawskiej (wyjście naprzeciwko

Klubu Smok), bariery są przerdzewiałe. Poruszył również temat wąskiego przejścia między
ul. Wawerską a Polną, gdzie gromadzą się ludzie pijący alkohol.
Przewodniczący Pan Jarosław Kozłowski zapytał o zjawisko ucieczek z domów
dzieci i młodzieży w okresie wakacji?
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Andrzej Karpiński odpowiedział,
że w okresie wakacji ucieczek jest więcej.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, czy w wakacje KPP przewiduje zwiększoną
ilość patroli?
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji Pan Andrzej Karpiński odpowiedział,
że KPP otrzymuje sukcesywnie patrole dodatkowe z Komendy Stołecznej.
Radny Roman Zdunik stwierdził, że boiska, siłownie, czy inne obiekty sportowe
powinny być zawsze dostępne dla dzieci i młodzieży.
Radny Krzysztof Szczegielniak zapytał, na jakim etapie jest malowanie znaków
poziomych na drogach powiatowych?
Dyrektor ZDP odpowiedział, że ok. 70% dróg jest pomalowanych. Z powodu braku
środków zrezygnowano z malowania linii skrajnych na jezdni.
Przewodnicząca uznała, że cykliczny program „Bezpieczne wakacje” organizowany
przez Komendę Główną Policji, a realizowany przez wszystkie jednostki Policji powinien być
promowany i przedstawiany również rodzicom.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji odpowiedział, że na każdy sygnał szkoły
funkcjonariusze Policji przyjeżdżają na organizowane spotkania dla dzieci. W ramach tych
spotkań przedstawiane są przepisy ruchu drogowego.
Przewodnicząca zapytała, czy na terenie Powiatu Otwockiego problem dopalaczy
został rozwiązany i czy nieletni mogą swobodnie kupić e-papierosa?
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji odpowiedział, że na terenie Powiatu nie
ma żadnego problemu z dopalaczami. Powiedział, że na dzień dzisiejszy nie ma żadnych
uregulowań prawnych dot. sprzedaży e-papierosów nieletnim.
Przewodnicząca Pani Aneta Bartnicka podsumowując stwierdziła, że funkcjonariusze
są potrzebni na terenie Powiatu zarówno w miastach, jak i w gminach wiejskich, gdzie często
są włamania do działek letniskowych.
W podsumowaniu Przewodniczący Pan Jarosław Kozłowski zaapelował do Dyrektora
ZDP o koszenie poboczy. Stwierdził, że tam gdzie odbywają się masowe imprezy musi być
wzmożona operacja Policji. Poprosił o zwrócenie uwagi na punkty kąpielowe oraz na centra
miast, gdzie młodzież robi drifting na jezdniach, a nawet rondach.
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji stwierdził, że młodzież chce się wyszaleć,
a nie ma miejsc (torów), gdzie swobodnie można jeździć samochodami. Należałoby utworzyć
więcej skateparków i innych miejsc gdzie młodzież mogłaby się poszaleć.
Przewodniczący Pan Jarosław Kozłowski podziękował gościom za przybycie
i wnikliwe wypowiedzi.
Ad. 3
Przewodniczący Pan Jarosław Kozłowski przedstawił wyciąg Nr 527 z projektu
protokołu Nr 134/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 30 kwietnia 2013 r.
dot. realizacji wniosku Nr 22 – zabezpieczenie terenu PCZ Sp. z o.o. (wyciąg w załączeniu).
Ad. 4
Protokół Nr 29/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. Komisji Porządku Publicznego
i Bezpieczeństwa Obywateli został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.

Protokoły: Nr 41/13 z dnia 14 marca 2013 r., Nr 42/13 z dnia 18 kwietnia 2013 r.,
Nr 43/13 z dnia 23 maja 2013 r. i 44/13 z dnia 29 maja 2013 r. zostały przyjęte jednogłośnie
w obecności 8 członków Komisji.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
Protokołowała:

Przewodniczyli:

Jolanta Wyszomirska

Aneta Bartnicka i Jarosław Kozłowski

