PROTOKÓŁ NR 31/13
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w dniu 8 lipca 2013 r.
Wyjazdowe posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Urzędu Gminy SobienieJeziory pod kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1400
do 1600. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz Pan Stanisław Wirtek Wójt
Gminy Sobienie-Jeziory zgodnie z załączonymi listami obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Zabezpieczenie wałów przed ewentualną powodzią oraz ewentualnymi lokalnymi
podtopieniami.
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 30/13 z dnia 18 czerwca 2013 r. ze wspólnego posiedzenia Komisji
Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli oraz Komisji Edukacji Kultury, Sportu
i Rekreacji został przyjęty jednogłośnie w obecności 6 członków Komisji.
Ad. 2
Przewodniczący poinformował, że członkowie Komisji chcą się zapoznać ze stanem
technicznym wałów przeciwpowodziowych oraz problemami, z jakimi borykają się władze
gminne w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego. Komisja przy składaniu
wniosków do budżetu na rok przyszły może rozważyć możliwość udzielenia Gminie wsparcia
mimo, iż jest to zadanie własne województwa.
Wójt powiedział, że w Gminie jest 14,5 km wałów wiślanych. Samorząd Gminy na
wykaszanie wałów, przeznacza ok. 30 tys. zł w roku. WZMiUW wzmocnił przeciekający wał
na długości 130 m w Leśnikach. Zrobiono odwierty, które zalano betonem. Niebawem mają
się rozpocząć prace przy wzmocnieniu odcinka wałów w Radwankowie, gdzie na jednym
z zakoli koryto Wisły podeszło zbyt blisko wału. Zabezpieczono najgorsze miejsca na całej
długości wałów, poprzez podniesienie dróg przywałowych tj. poszerzenie stopy wału.
W niektórych miejscach stopy wału zostały podniesione o 1 metr. W 2011 roku Gmina
otrzymała 50 tys. zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na wzmocnienie
podwala. Prace będą kontynuowane również w tym roku. Ze środków zewnętrznych udało się
zdobyć 55 tys. zł. Gmina zaangażuje również swoje środki w wysokości ok. 80 tys. zł żeby
podnieść drogi przywałowe na odcinku od Szymanowic do Gusina. Od granic z Gminą Wilga
do granic z Gminą Karczew największe ubytki na drogach przywałowych zostały pokryte
zaraz po powodzi w 2010 r. dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy.
Pan Janusz Goliński przypomniał, że w czasie II kadencji Rady Powiatu był
Przewodniczącym Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli. W tym czasie
Komisja wnosiła o uczulenie odpowiednich służb tematem przebudowy i renowacji wałów
wiślanych w zagrożonych rejonach Gminy Sobienie-Jeziory. Wnosiła też o systematyczne

wykaszanie wałów i stałą konserwację. W styczniu 2009 r. w Starostwie doszło do spotkania
przedstawicieli samorządów gminnych z Dyrekcją Wojewódzkiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Warszawie. Zapewniano wówczas, że do 2012 r. znaczące środki
zostaną przeznaczone na poprawę stanu wałów.
Wójt odpowiedział, że Gmina radzić musi sobie sama. Na bieżąco jest monitorowany
stan wałów.
Radna Danuta Leśniewska poinformowała, że Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
Oddział w Otwocku z/s w Sobiekursku nic nie robi się na wałach w Gminie Karczew. Wały
są koszone przez Gminę.
Następnie Przewodniczący Komisji Jarosław Kozłowski poprosił, żeby Wójt wraz
z Komisją udał się na wały i pokazał miejsca, które sprawiają najwięcej kłopotów i są dość
niebezpieczne.
Ad. 3
Wójt poprosił członków Komisji o wsparcie wykonania przez Powiat 700 m chodnika
w miejscowości Warszawice. Gmina posiada materiały potrzebne do wykonania.
Pan Janusz Budny Członek Zarządu Powiatu powiedział, że jest taka możliwość
i poprze złożony przez Wójta wniosek.
Ad. 4
Nie podjęto dyskusji w tym punkcie porządku obrad.
Ad. 5
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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