
PROTOKÓŁ NR 35/13 
 

z posiedzenia 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

w dniu 25 listopada 2013 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1400 do 1530.                         
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności.  
 
Porządek posiedzenia:  

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Zaopiniowanie projektu budżetu Powiatu na rok 2014. 
3. Sprawy różne. 
4. Zakończenie obrad. 

 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad w obecności 3 członków 

Komisji. 
 
Ad. 1 

Protokół Nr 34/13 z 28 października 2013 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 

Pani Alicja Matuszewska Skarbnik Powiatu przedstawiła projekt budżetu Powiatu na 
rok 2014 ze szczególnym uwzględnieniem informacji na temat wydatków budżetowych 
zaplanowanych na rok 2014 w zakresie bezpieczeństwa: 
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: 

� rozdz. 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – 37 500,00 zł – dofinansowanie 
zakupu samochodu, 

� rozdz. 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – 5 830 152,00 zł – 
wydatki na utrzymanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej                          
w Otwocku – są to środki z dotacji celowej od Wojewody, jako zadanie zlecone 

� rozdz. 75414 – Obrona cywilna – 900.00 zł – dotacja celowa od Wojewody                             
z przeznaczeniem na szkolenia dla pracowników, 

� rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe – 499 150,00 zł – koszty związane                             
z zarządzaniem kryzysowym - ze środków własnych Starostwa, 

� rozdz. 75421 – Pozostała działalność – 21 000,00 zł – zakup detergentu 
pianotwórczego. 

W dziale 600 rozdz. 60014 § 6050 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2765W – ul. Kołłątaja      
w Otwocku – 60 000,00 zł przeznaczono na budowę zatoki autobusowej – zgodnie                              
z wnioskiem Komisji zawartym w wyciągu Nr 26 z protokołu Nr 33/13 z dnia 23 września 
2013 r. 

Pani Skarbnik poinformowała, że w założeniach do budżetu Zarząd przyjął 2% wzrost 
wynagrodzeń, a 0% wzrostu wydatków rzeczowych. 

Przewodniczący zapytał jaką kwotę przeznaczono dla Ochotniczych Straży Pożarnych 
na dofinansowanie organizacji powiatowych zawodów sportowo-pożarniczych, które odbędą 
się w czerwcu lub wrześniu przyszłego roku? 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że przeznaczono kwotę 5 000,00 zł, może się mieścić               
w „pozostałej działalności”, na którą przeznaczono 21 000,00 zł. 
 Pani Danuta Leśniewska zapytała, czy Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe 
złożyło wniosek do budżetu. 



Pani Skarbnik odpowiedziała, że wniosek został złożony. Kwota dla WOPR powinna 
być zawarta w dziale 926 rozdz. 92605 § 2820 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie 
lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – kwota 96 000,00 zł. 
Przewodniczący poprosił, aby Pani Skarbnik dokładnie sprawdziła, czy na złożone wnioski 
dot. działania Komisji zostały zaplanowane środki i żeby wiadomość przekazała do Biura 
Rady. 
 
Nie zgłoszono wniosków do przedstawionego projektu budżetu. 
 
WNIOSEK 
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli jednogłośnie pozytywnie 
zaopiniowała projekt budżetu powiatu na rok 2014 w zakresie działania Komisji. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 3 członków Komisji. 
 
Ad. 3 

1) Pani Barbara Parol zasygnalizowała uwagi mieszkańców dot. braku parkingów przy 
sklepie spożywczym Malibo w Otwocku - Świdrze przy ul. Majowej. 
 

2) Pani Barbara Parol poinformowała, że na stacji kolejowej w Świdrze nic się nie 
zmieniło. Nadal dochodzi tam do burd. Samochody zaparkowane obok stacji są 
okradane i kradzione. Mieszkańcy są zdesperowani, jeżeli będzie taka potrzeba chcą 
partycypować w kosztach monitorowania. 
 

WNIOSEK 
Komisja stwierdza, że jeśli chodzi o burdy na stacji kolejowej w Otwocku-Świdrze nic się nie 
zmieniło i ponawia swoją prośbę o interwencję. Sytuację poprawiłby na pewno monitoring. 
Komisja zwraca się z prośbą o spowodowanie wykonania przez PKP na tejże stacji                         
podjazdu dla wózków, z prawej strony jadąc w kierunku Warszawy.  

  
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 
Ad. 4 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
        Protokołowała:                 Przewodniczył: 
 
  Jolanta Wyszomirska            Jarosław Kozłowski 
 
 
 


