
PROTOKÓŁ NR 32/13 
 

z posiedzenia 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

w dniu 26 sierpnia 2013 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku 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. Bezpieczna droga do i ze szkoły – przegląd szkół podległych Powiatowi. 
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 31/13 z dnia 8 lipca 2013 r. został przyjęty jednogłośnie w obecności                 
5 członków Komisji. 
 
Ad. 2 

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem roku szkolnego Przewodniczący poprosił 
o przedstawienie informacji dot. bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas drogi do i ze 
szkoły.  

Temat referowała Pani Małgorzata Mojsa Starszy Specjalista w Oświacie Powiatowej. 
Placówki podległe Powiatowi: 
1) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Otwocku przy ul. Gen. J. Filipowicza 9; 
2) Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. St. Staszica w Otwocku przy ul. 

Konopnickiej 3; 
3) Zespół Szkół Nr 1 w Otwocku przy ul. Słowackiego 4/10; 
4) Zespół Szkół Nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Otwocku przy ul. Pułaskiego 7; 
5) Powiatowe Gimnazjum Nr 21 w Otwocku przy ul. Mickiewicza 43/47. 
  Młodzież w/w placówek samodzielnie uczęszcza do w/w szkół z racji wieku.                      
W ostatnim roku szkolnym doszło do jednego wypadku komunikacyjnego – samochód 
najechał na uczennicę LO im. K. I. Gałczyńskiego na pasach usytuowanych przed szkołą przy 
ul. Filipowicza w Otwocku. Po udzieleniu pomocy przez lekarzy w szpitalu przy ul. 
Niekłańskiej w Warszawie uczennica wróciła do domu. Nie stwierdzono uszczerbku na 
zdrowiu. 
Placówki szkolno-wychowawcze: 
1) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących             

w Otwocku przy ul. Literackiej 8; 
2) Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś” w Józefowie przy ul. Głównej 10; 
3) Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Nr 5 w Józefowie przy ul. Ks. Malinowskiego 7. 
Dzieci przebywają w w/w Ośrodkach przez cały tydzień. Rodzice zabierają dzieci osobiście 
na dni wolne od nauki i osobiście przywożą do szkoły na kolejny tydzień. 
4) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej w Otwocku przy                  

ul. Majowej 17/19 – część dzieci przebywa w internacie przez cały tydzień, część 
dowożona jest do placówki przez gminy lub przyprowadzana codziennie przez rodziców. 



 
Pani Małgorzata Mojsa poinformowała, że zgodnie z rozporządzeniem Głównego 

Komendanta Policji policjanci będą kontrolować pojazdy dowożące dzieci do szkoły, będą 
sprawdzać znaki drogowe i przejazdy kolejowe. 

Pan Tadeusz Marek Płaczek Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych 
poinformował, że przed rozpoczęciem roku szkolnego, ZDP dokonuje przeglądu dróg                        
i przejść dla pieszych przy szkołach i przedszkolach. Jest sprawdzane oznakowanie pionowe                      
i poziome. Naprawiane są barierki przy przejściach dla pieszych, drogi są pomalowane                         
i oznakowane. 
 W związku z bezpieczną drogą do i ze szkoły Radna Lucyna Komorowska poruszyła 
temat budowy chodnika, czy ścieżki rowerowej przy Zespole Szkół im. Kard. Stefana 
Wyszyńskiego w Karczewie. Chodnik połączyłby Karczew z Otwockiem. 

We wnioskach do projektu budżetu na rok przyszły Komisja uwzględni budowę 
w/w chodnika.  
  
WNIOSEK 
Komisja wnioskuje, aby wzorem lat ubiegłych przez pierwsze dwa tygodnie września br. 
Policja patrolowała okolice szkół w Powiecie Otwockim w godzinach: 730 – 800                             
i 1400 – 1500. 

Głosowanie: 4 osoby „za”, 1 osoba „wstrzymała się” 
 

 Pan Janusz Goliński zwrócił uwagę na dziko rosnące drzewa i krzewy w Otwocku 
przy skrzyżowaniu ulic Ślusarskiego z Karczewską. Roślinność ta ogranicza widoczność,                 
w związku z czym stwarza zagrożenie w ruchu drogowym. 
 
WNIOSEK 
W związku z zagrożeniem w ruchu drogowym, Komisja wnioskuje o usunięcie dzikich 
nasadzeń drzew i krzewów w Otwocku przy skrzyżowaniu ulic Ślusarskiego z Karczewską. 
 

Głosowanie: 4 osoby „za”, 1 osoba „wstrzymała się” 
 

Ad. 3 
 Pisma nie wpłynęły. 
  
Ad. 4 

Pani Barbara Parol przedstawiła sprawę wjazdu na peron na stacji w Świdrze. Brak 
jest tam podjazdu dla wózków. 

 
WNIOSEK 

Komisja zwraca się z prośbą o przeprowadzenie negocjacji z Polskimi Kolejami 
Państwowymi w sprawie wykonania przez PKP na stacji w Otwocku – Świdrze podjazdu                    
dla wózków (matki z dziećmi, niepełnosprawni), z prawej strony jadąc w kierunku Warszawy.  

  
Głosowanie: jednogłośnie 

 
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 

 
        Protokołowała:                 Przewodniczył: 
 
  Jolanta Wyszomirska            Jarosław Kozłowski 


