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Protokół Nr 10/11 
ze wspólnego posiedzenia  

Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny  
oraz Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Rekreacji 

w dniu 5 maja 2011 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny odbyło się w Starostwie 

Powiatowym w Otwocku  w godzinach 1500 – 1900  pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej 
Barbary Parol. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą 
obecności oraz: 

− Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 
Woźnicka, 

− Pani Wanda Kowalska z Ośrodka Psychoprofilaktyki Rodzinnej w Otwocku, 
− Pani mł. asp. Anna Wasilewicz z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. 

 
Porządek  posiedzenia:  
1. Ocena skali i przeciwdziałania uzaleŜnieniom wśród młodzieŜy na terenie Powiatu  

Otwockiego – spotkanie z Panią Wandą Kowalską z Ośrodka Psychoprofilaktyki 
Rodzinnej w Otwocku i Panią Anną Wasilewicz z Komendy Powiatowej Policji                       
w Otwocku. 

2. Sprawy róŜne. 
3. Przyjęcie protokołów Nr 6, 8 i 9 z poprzednich posiedzeń Komisji. 
4. Zakończenie obrad.  
 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1 
 
 Pani Wanda Kowalska z Ośrodka Psychoprofilaktyki Rodzinnej w Otwocku 
przedstawiła członkom Komisji informacje nt. działalności i funkcjonowania placówki. 
Powiedziała, Ŝe oferta programowa OPR przeznaczona jest przede wszystkim dla młodzieŜy    
z problemami w zakresie adaptacji społecznej (uzaleŜnienie, trudności wychowawcze, 
trudności szkolne) i ich rodzin oraz grup zawodowych (nauczyciele, kuratorzy, pracownicy 
socjalni, pedagodzy, psychologowie, policja itd.), jak równieŜ dla ludzi borykających się               
z innymi sytuacjami trudnymi. 
Ośrodek Psychoprofilaktyki Rodzinnej został powołany na mocy zarządzenia Prezydenta 
Miasta Otwocka nr 14/2004 z dnia 20 lutego 2004 r. do realizacji zadań własnych gminy, 
wynikających z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
z dnia 26 października 1982 r. Jest on finansowany ze środków uzyskanych z opłat za 
korzystanie z zezwoleń na sprzedaŜ napojów alkoholowych w Otwocku. Działalność Ośrodka 
realizowana jest w czterech podstawowych obszarach: Punkt Konsultacyjny, Grupa wsparcia 
dla młodzieŜy, Inicjatywy młodzieŜowe, Szkolenia grup zawodowych.  
Pani Wanda Kowalska poinformowała o programach, w których udział bierze Ośrodek m.in. 
programie rozwoju dla młodzieŜy pt.: „Zadbaj o swoją przyszłość”  słuŜącemu rozwojowi 
umiejętności osobistych, zawodowych i społecznych, który realizowany jest wspólnie                  
z Pracownią Satysfakcji.   

Pani mł. asp. Anna Wasilewicz z Komendy Powiatowej Policji w Otwocku 
poinformowała, Ŝe w 2010 roku na terenie działania Komendy zanotowano 203 czyny                
karalne (w roku 2009 – 110) co stanowi 6,7% wszystkich przestępstw stwierdzonych.                
W ramach podejmowanych działań ujawniono 152 nieletnich sprawców czynów karalnych    
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(w 2009 – 99), co daje 9,7% wszystkich osób podejrzanych. W siedmiu podstawowych 
kategoriach wskaźnik udziału nieletnich sprawców czynów karalnych liczony do ogółu            
osób podejrzanych ujawnionych w 2010 roku wyniósł 27%.  
W 2010 roku policjanci KPP w Otwocku ujawnili o 93 czynów karalnych więcej                         
w porównaniu do roku 2009, z czego aŜ o 70 w siedmiu podstawowych kategoriach. 
Największy wzrost zanotowano w przestępstwach narkotykowych – o 49 czynów, kradzieŜy           
z włamaniem – o 18 czynów, uszkodzeniu mienia – o 14 czynów oraz przestępczości 
rozbójniczej – o 13 czynów. Spadek ujawnionych czynów stwierdzono tylko w kategoriach: 
kradzieŜe – o 16 czynów oraz bójki i pobicia – o 8 czynów. Biorąc pod uwagę liczbę 
ujawnionych nieletnich sprawców czynów karalnych to w 2010 roku ujawniono o 53 więcej 
nieletnich sprawców w stosunku do 2009 roku, z czego o 37 w siedmiu podstawowych 
kategoriach. Największy wzrost zanotowano w kategoriach: uszkodzenie mienia – o 21 
sprawców, kradzieŜ z włamaniem – o 19 sprawców, a spadek liczby ujawnionych nieletnich 
sprawców czynów karalnych nastąpił jedynie w kategorii bójki i pobicia – o 16 sprawców. 
Większość czynów karalnych nieletni popełnili na ulicach i w ich obrębie – 21 czynów, na 
terenie szkół podstawowych i gimnazjów 14 czynów oraz 10 w budynkach i mieszkaniach. 
Na obszarach wiejskich nieletni popełnili 22 czyny karalne, a pozostałe na terenie miast 
Powiatu Otwockiego. Wśród nieletnich sprawców zdecydowanie przewaŜają chłopcy 138,               
a tylko 14 dziewcząt w 2010 r. popełniło czyny karalne. W stanie nietrzeźwości nieletni 
popełnili 4 czyny karalne, ale aŜ w 105 przypadkach stan świadomości nie został ustalony. 
PrzewaŜającą część czynów karalnych popełniają nieletni w przedziale wiekowym 14-16 lat, 
najczęściej w porze dziennej. W 2010 r. policjanci KPP w Otwocku ujawnili 161 nieletnich 
zagroŜonych demoralizacją, z czego 64 spoŜywających alkohol. Pozostali to najczęściej 
wagarowicze oraz palący papierosy. Na terenie podległym KPP Otwock nie stwierdzono 
przypadków prostytucji nieletnich. Wykonując czynności słuŜbowe zatrzymano 21 nieletnich 
uciekinierów z domów oraz róŜnego rodzaju placówek. Przeprowadzono 156 rozmów 
profilaktyczno – ostrzegawczych z nieletnimi oraz 66 z rodzicami i opiekunami prawnymi. 
 
Ad. 2 
 
1. Przewodnicząca Komisji zwróciła uwagę na: 

− brak informacji nt. rozliczeń kosztów pomiędzy IPO a Szpitalem Powiatowym, jakie 
miała przekazać członkom Komisji Fundacja Rodzin Adopcyjnych,  

− usługi transportu sanitarnego ZP ZOZ oraz artykuły towarzyszące tej sprawie, które 
ukazały się w lokalnej prasie. 

 
2. Przewodnicząca Komisji poinformowała o wyjazdowym posiedzeniu w dniu                   

11.05.2011 r. o godz. 15.00 celem wizytacji domów pomocy społecznej – spotkanie               
w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 

 
3. Radny Franciszek Walczyński poprosił o program wspólnego posiedzenia z Komisją 

Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku Publicznego Rady Miasta Otwocka, 
zaplanowanego 18.05.2011 r. 

 
4. Radny Franciszek Walczyński nawiązał do bieŜącej sytuacji Szpitala Powiatowego, pod 

kątem finansowym i kadrowym. Zdaniem radnego wiadomości w powyŜszym temacie 
powinny być przekazywane do Komisji. ZauwaŜył, iŜ członkowie nie otrzymali równieŜ 
informacji nt. kontraktu z NFZ na rok 2011.   

 
 W wyniku dyskusji Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu poniŜsze wnioski.  
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Wniosek 1: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu o przedstawienie 
sytuacji finansowej i kadrowej Szpitala Powiatowego w ostatnim okresie oraz załoŜeń 
kontraktu z NFZ na rok 2011, w terminie do 11.05.2011 r. w związku z planowanym 
wspólnym posiedzeniem z Komisją Spraw Społecznych, Zdrowia i Porządku 
Publicznego Rady Miasta Otwocka w dniu 18.05.2011 r.  

Głosowanie: za – 6 osób. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
 

Wniosek 2: 
Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny wnioskuje do Zarządu Powiatu o wyjaśnienie 
sytuacji związanej z usługami transportu sanitarnego ZP ZOZ oraz opiniami wysokich 
urzędników Starostwa, jakie pojawiły się w lokalnej prasie w kwestii nowego projektu 
zabezpieczenia działalności pogotowia ratunkowego w Powiecie.  

Głosowanie: za – 6 osób. Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  
 
Ad. 3 
 
 Protokóły Nr 6 i 8 z poprzednich posiedzeń Komisji zostały przyjęte jednogłośnie, 
protokół Nr 9 – przyjęty przy jednym głosie „wstrzymującym się”.  
 
Ad. 4 
 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
 
            Protokółowała:                                                                                 Przewodniczyła: 
 
       Honorata Tarnowska                                                                               Barbara Parol 

 
 
 


