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Protokół Nr 32/17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 12 września 2017 r. 

 

 

 Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku pod kierunkiem Przewodniczącego Komisji radnego 

Janusza Golińskiego w godzinach od 16
15

 do 17
30

. 

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji, Zastępca Naczelnika Wydziału 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Otwocku Dariusz Dziedzic, Starszy Aspirant 

Komisariatu Policji w Karczewie Marcin Michalczyk oraz pozostali goście, zgodnie  

z załączonymi listami obecności.   

Na wstępie Przewodniczący Komisji powitał zebranych, a następnie zaproponował 

poniższy porządek obrad. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Ocena stopnia zagrożenia młodzieży na zatrucia alkoholem, narkotykami, 

substancjami psychoaktywnymi, w odniesieniu do młodzieży gimnazjalnej oraz 

ponadgimnazjalnej. 

3. Bezpieczna droga do i ze szkoły – informacja Komendanta Powiatowego Policji  

w Otwocku.  

4. Sprawy różne.  

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji.  

6. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ww. porządek obrad został przyjęty poprzez głosowanie. 

 

Głosowanie: „za” – 7 osób. 

 

Ad. 2 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Otwocku Dariusz Dziedzic 

przedstawił informacje dotyczące działań profilaktycznych podejmowanych przez 

policjantów Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. Dodał również, że przedstawione 

informacje dot. całego terenu powiatu, ponieważ tego typu sprawami zajmuje się Ogniwo ds. 

Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Otwocku, które swoją działalnością 
obejmuje teren całego powiatu.  

Wydruk materiałów w załączeniu. 

    

Ad. 3 

Przewodniczący Komisji poinformował radnych, iż w dni 31 sierpnia br. miało 

miejsce posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, której Przewodniczącym jest 

Starosta. Podczas spotkania temat bezpiecznej drogi do i ze szkoły był szeroko omawiany  

w obecności przedstawicieli policji. 

Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji KPP w Otwocku Dariusz Dziedzic 

przedstawił informacje dot. działań profilaktyczno–prewencyjnych pn. „Bezpieczna droga do 

szkoły 2017”. Poinformował że celem tych działań jest: 
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− objęcie szczególnym nadzorem rejonów szkół, w których występuje duże zagrożenie 

wypadkami komunikacyjnymi. 

− lustracja dróg znajdujących się w rejonach placówek oświatowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem poprawności ich oznakowania. 

− zintensyfikowanie działań o charakterze edukacyjno – profilaktycznym z zakresu 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym dzieci i młodzieży. 

Wydruk materiałów w załączeniu. 

 

Ad. 4 

1. Przewodniczący Komisji poinformował radnych o planowanym posiedzeniu Komisji 

w dniu 21 września 2017 r., podczas którego przewidziany jest punkt dot. omówienia  

i zaopiniowania projektów uchwał: 

1) w sprawie zmiany uchwały Nr 174/XXIII/17 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 

marca 2017 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON; 

2) w sprawie nadania Statutu Ognisku Wychowawczemu „Świder” im. Kazimierza 

Lisieckiego „Dziadka” w Otwocku. 

 

2. Przewodniczący Komisji poinformował radnych o wystosowaniu pisma z dnia  

21 sierpnia 2017 r. z propozycją odbycia wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia, 

Rodziny i Bezpieczeństwa Rady Powiatu w Otwocku wraz z Komisją Ładu 

Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Józefowa w kwestii budowy 

oczyszczalni ścieków przez Miasto Józefów i zrzutu ścieków do rzeki Świder – 

wstępnie druga połowa września br.  

W załączeniu  

 

3. Przewodniczący Komisji poinformował radnych o dekretacji przez Przewodniczącego 

Rady pisma z dnia 3 sierpnia 2017 r. dot. treści odpowiedzi na interpelację Pana Posła 

Andrzeja Maciejewskiego w sprawie projektu nowej ustawy o rynku pracy  

(znak sprawy: SRP.0004.15.2017). 

 

Ad. 5 

Protokół Nr 31/17 z ubiegłego posiedzenia Komisji w dniu 27 lipca br. został przyjęty.  

 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba. 

 

Ad. 6  

 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
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W załączeniu do protokołu: 

 

1) lista obecności; 

2) pismo z dnia 4 września 2017 r. Przewodniczącego Komisji – zaproszeniem na 

posiedzenie Komisji dla Komendanta Powiatowej Policji w Otwocku, 

3) pismo z dnia 4 września 2017 r. Przewodniczącego Komisji – zaproszeniem na 

posiedzenie Komisji dla Komendanta Komisariatu Policji w Józefowie, 

4) pismo z dnia 4 września 2017 r. Przewodniczącego Komisji – zaproszeniem na 

posiedzenie Komisji dla Komendanta Komisariatu Policji w Karczewie. 

 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 

 

Janusz Goliński 

 


