PROTOKÓŁ NR 36/13
z posiedzenia
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli
w dniu 16 grudnia 2013 r.
Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod
kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1600 do 1700.
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami
obecności.
Porządek posiedzenia:
1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji.
2. Informacja nowego Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku o pracy podległej
mu jednostki.
3. Sprawy różne.
4. Zakończenie obrad.
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad w obecności 4 członków
Komisji.
Ad. 1
Protokół Nr 35/13 z 25 listopada 2013 r. został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 2
Młodszy inspektor Pan Robert Kokoszka Komendant Powiatowy Policji
poinformował, że do policji wstąpił w 1991 r. Rozpoczął pracę w Mińsku Mazowieckim
w służbach prezencji, w pionach kryminalnych, został Naczelnikiem Wydziału Prewencji,
później Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji, następnie Komendantem Powiatowym
Policji w Mińsku Mazowieckim. Od trzech miesięcy jest Komendantem Powiatowym Policji
w Otwocku.
Komendant stwierdził, że przekrój przestępczości jest taki sam, jak w Mińsku
Mazowieckim. W Otwocku jest dużo drobnej przestępczości typu: kradzieże elementów
metalowych, drobne kradzieże infrastruktury kolejowej. Ostatnio zatrzymano sprawców
włamań do budek z licznikami elektrycznymi (skradziono kilkanaście).
Zdarzają się również kradzieże samochodów na terenie Powiatu Otwockiego. Jeśli chodzi
o włamania do mieszkań najbardziej zagrożone rejony to Józefów i Wiązowna. Policja
prowadzi tam szersze działania prewencyjne. Komenda Powiatowa łącznie z komisariatami
i posterunkami liczy 230 osób. Komendant powiedział, że należy dokonać pewnych zmian
w strukturze organizacyjnej KPP poprzez utworzenie wspólnie z Panią Wójt komisariatu
w Wiązownie.
Mieszkańcy liczą na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, dlatego komórka
zajmująca się bezpieczeństwem w ruchu drogowym została zwiększona o dwa etaty.
Utworzono kompanię patrolowo – interwencyjno – wywiadowczą, wchodzący w jej skład
policjanci będą pełnili służbę na terenie całego Powiatu Otwockiego.
Pan Janusz Goliński poruszył temat palenia „trawy” przez gimnazjalistów
z Gimnazjum 21 w Otwocku. Zwrócił uwagę na pojawiających się tam dilerów i poprosił
o przyjrzenie się tej sprawie.
Komendant poinformował, że problem narkotykowy na terenie Powiatu istnieje.
Uznał, że policja wspólnie z nauczycielami musi się zmierzyć z tym problemem. Na debatach
mieszkańcy również informują, gdzie młodzież pali marihuanę. Należy dążyć do tego, aby

młodzi ludzie nie sięgali po narkotyki. Jest to problem wszystkich mieszkańców i wszystkich
grup społecznych, powinno się wyjść z działalnością profilaktyczną.
Pani Danuta Leśniewska zwróciła uwagę, aby była bardziej zacieśniona współpraca
między szkołami a policją jeśli chodzi o narkotyki. Poruszyła również temat bezpieczeństwa
na drogach.
Komendant stwierdził, że bardzo dobrą sprawą są odblaski na garderobie, powinno się
wprowadzić taką modę. Powiedział również, że żadna instytucja nie zastąpi rodziców,
to rodzice powinni zwracać uwagę w jakim stanie dzieci wracają do domu, czy noszą
„odblaski”. Komendant zaproponował, aby przy wsparciu członków Komisji zorganizować
konferencję na temat bezpieczeństwa. Mogliby w niej uczestniczyć zaproszeni kierowcy
rajdowi, ponieważ młodzież bardzo chętnie ich słucha. Prelegenci przedstawiają bardzo
ciekawe materiały, często drastyczne, aby ostrzec młodzież przed groźbą wypadku.
Przewodniczący Komisji zaproponował, aby konferencję zorganizować wspólnie
z Komisją Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji.
WNIOSEK
Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli wnioskuje o zorganizowanie
konferencji nt. bezpieczeństwa, dla młodzieży gimnazjalnej przy współudziale Komendy
Powiatowej Policji w Otwocku.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie w obecności 4 członków Komisji.
Ad. 3
1) Pani Barbara Parol poinformowała, że na stacji kolejowej w Świdrze nic się nie
zmieniło. Nadal dochodzi tam do burd.
Poruszyła temat kradzieży i włamań do samochodów parkujących przy stacji
w Świdrze. Poinformowała, że nie udało się zainstalować monitoringu, chociaż
mieszkańcy chcieli partycypować w kosztach monitorowania. Poprosiła Pana
Komendanta o interwencję i zwrócenie uwagi na teren wokół stacji.
2) Pan Janusz Goliński Prezes Otwockiego Klubu Sportowego OKS poinformował
o dobrej współpracy z policją podczas meczów piłkarskich. Na spotkaniu u Wojewody
Mazowieckiego z Komendantem Głównym Policji Pan Janusz Goliński podkreślił
dobrą współpracę z KPP w Otwocku.
3) Członkowie Komisji zapoznali się z wyciągiem Nr 624 z projektu protokołu
Nr 164/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 3 grudnia 2013 r. dot.:
• zapoznania się z opinią Komisji nt. projektu budżetu powiatu na rok 2014
w zakresie działania Komisji,
• burd na stacji kolejowej w Świdrze oraz wykonania na tejże stacji podjazdu dla
wózków.
Ad. 4
Na tym posiedzenie Komisji zakończono.
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