
PROTOKÓŁ NR 10/11 
 

z posiedzenia 
 Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

Rady Powiatu w Otwocku 
w dniu 7 listopada 2011 r.  

 
Posiedzenie Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli pod 

przewodnictwem Pana Jarosława Kozłowskiego odbyło się w siedzibie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku w godzinach 1700 – 1900.  
W spotkaniu udział wzięli członkowie Komisji oraz goście zgodnie z załączonymi listami 
obecności. 
 
Porządek posiedzenia: 

1. Ewentualne przyjęcie protokołów z dwóch poprzednich posiedzeń Komisji. 
2. Informacja Dyrektora PCPR nt. przeciwdziałania uzaleŜnieniom w szkołach 

(narkotyki, alkohol itp.). 
3. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu 

Powiatu. 
4. Sprawy róŜne. 
5. Zakończenie obrad. 

 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 1  

Protokół Nr 8/11 z dnia 30 sierpnia 2011 r. został przyjęty jednogłośnie, protokół    
Nr  9/11 z dnia 12 września 2011 r. został przyjęty przy 1 głosie „wstrzymującym”. 
 
Ad. 2 
 Pani Małgorzata Woźnicka Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
przedstawiła pracę PCPR w zakresie profilaktyki uzaleŜnień oraz praktycznej głębokiej 
pracy terapeutycznej z osobami uzaleŜnionymi. PCPR realizuje mnóstwo zadań we 
wszystkich gminach Powiatu. W ubiegłym roku udzielono 740 konsultacji dot. dzieci            
i młodzieŜy w zakresie uzaleŜnień. 

UzaleŜniania moŜna rozumieć w dwóch formach, jako uzaleŜnienia od substancji tj. 
alkohol i narkotyki, ale bardzo duŜym obszarem działań PCPR jest uzaleŜnienie od 
zachowań tj. od gier komputerowych czy Internetu. Najwięcej konsultacji udzielono 
mieszkańcom gminy Otwock, następnie Józefowa, Celestynowa, Karczewa, Osiecka, 
Kołbieli, Sobień-Jezior i Wiązowny. Informacje o problemie PCPR otrzymuje z dwóch 
źródeł tj. od instytucji (szkoła, ośrodek pomocy społecznej itp.) albo bezpośrednio od osób 
zainteresowanych, czyli rodziców. Obszarem uzyskiwania informacji są działania 
pracowników, pedagogów i psychologów PCPR, którzy pojawiają się we wszystkich 
gminach powiatu w szkołach, czy na spotkaniach z nauczycielami i rodzicami. W tym roku 
pracownicy odwiedzą wszystkie przedszkola oraz szkoły podstawowe na terenie powiatu, 
Ŝeby spotkać się z rodzicami. Po spotkaniach z rodzicami jest duŜo indywidualnych 
konsultacji. Wydaje się, Ŝe najskuteczniejszą formą pomagania dzieciom i młodzieŜy            
z uzaleŜnieniami jest skierowanie działań do bardzo szerokiej grupy i wyłonienie osób, które 
rzeczywiście są tym tematem zainteresowane. Przeprowadzana jest profilaktyka I, II i III 
rzędowa, gdzie trzeciorzędowa skierowana jest do dzieci, które juŜ miały kontakt                  
z narkotykami, czy alkoholem. Pojawiają się pewne symptomy np. występuje zespół 
uzaleŜnienia, wtedy prowadzona jest głęboka pomoc psychologiczna i terapeutyczna. Pomoc 
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ma na celu odbudowanie najistotniejszych rzeczy dotyczących danej osoby, czyli 
odbudowanie poczucia własnej wartości, poczucia sprawczości i zaufania do ludzi. Obecnie 
dąŜy się do tego, Ŝeby „mówić o uzaleŜnieniach, nie mówiąc o uzaleŜnieniach”. Przy 
silnych objawach, gdzie podejmowane były próby róŜnego rodzaju pomocy, jest moment, 
kiedy PCPR juŜ pomóc nie potrafi. Wówczas naleŜy powiadomić rodziców o niezbędnym 
skierowaniu do specjalistycznej placówki, gdzie trzeba często włączyć leki psychiatryczne. 
Analizowana jest sytuacja rówieśnicza, czy rodzinna kaŜdego dziecka, które potrzebuje 
pomocy. Spotkania w szkołach słuŜą do tego, aby zainteresować tematem, przeprowadzić 
wśród rodziców odpowiednią kampanię informacyjno-edukacyjną oraz indywidualnie 
spotykać się z dziećmi, których ten temat dotyczy. W pracy z dzieckiem niezbędny jest czas 
zbudowania zaufania. Następnie naleŜy dziecku uświadomić problem, co traci, jakie ponosi 
koszty, jakich ma znajomych, jak wyglądają jego kontakty z rodzicami, jak wygląda jego 
czas wolny. To jest bardzo długa praca oparta na więzi terapeutycznej. NaleŜy dotrzeć do 
dziecka, Ŝeby wiedzieć, co jest przyczyną takich zachowań. Wszystkie problemy młodzieŜy 
związane z uzaleŜnieniami nie wynikają z braku zainteresowania, czy troski rodziców, tylko 
wynikają z jego nadmiaru. Wśród młodzieŜy jest mnóstwo osobowości narcystycznych, 
które myślą, Ŝe więcej im się naleŜy niŜ mają. Mają poczucie, Ŝe coś ciekawego, 
niesprawiedliwie ich w Ŝyciu omija i powstaje taka sytuacja, Ŝe chcą sobie to napięcie 
zminimalizować. Wchodzą w świat np. alkoholu, są wtedy bardziej śmiali i otwarci. ObniŜa 
się wiek dzieci, których problem uzaleŜnień dotyczy. Drastycznie obniŜa się poziom dzieci 
uzaleŜnionych od komputera. Wzrasta picie alkoholu przez dziewczęta coraz młodsze. 
Trudno jest dotrzeć do osób, którzy autentycznie tego potrzebują. PCPR informuje                
o prowadzonych grupach wsparcia i spotkaniach dla młodzieŜy, która przeŜywa problemy 
emocjonalne po rozstaniach z partnerami. Formy pomocy to pomoc psychologiczna               
i terapeutyczna. Temat uzaleŜnień związany jest z tematem przemocy w rodzinie. PCPR 
gwarantuje bezstronność, pełne poszanowanie tajemnicy, czy praw osoby potrzebującej 
pomocy. Z uzaleŜnieniami pojawiają się róŜnego rodzaju zaburzenia psychiczne, czyli 
depresja, lęki, czy zaburzenia relacji. Terapia trwa około roku. PCPR współpracuje               
z Poradnią Leczenia UzaleŜnień w Otwocku-Świdrze.  

Dyrektor PCPR stwierdziła, Ŝe warto byłoby utworzyć w powiecie otwockim 
poradnię zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieŜy. 

Pani Barbara Parol zapytała, jak często w tych trudnych rodzinach dołączają następni 
uzaleŜnieni członkowie rodziny? 

Dyrektor PCPR odpowiedziała, Ŝe to zaleŜy, czy w systemie wparcia, jaki dostępny 
jest dla danej osoby są czynniki ryzyka, czy czynniki chroniące. Aktywnym czynnikiem 
ryzyka jest wczesna aktywność seksualna, zachowania destrukcyjne. Bardzo waŜnymi 
czynnikami są czynniki chroniące, tj. bardzo silna więź z rodzicami, zaufanie do dorosłego, 
w przypadku młodzieŜy partnerska relacja, ogólna dyspozycyjność do szanowania wartości. 

Przewodniczący zapytał, jaki jest procent tego zjawiska, czy są robione badania na 
terenie Powiatu Otwockiego dot. uzaleŜnień? Jeśli nie są robione, to Dyrektor PCPR 
powinna się zorientować, jakie byłyby koszty takiego badania? Powiat powinien ten temat 
monitorować. 

Dyrektor PCPR poinformowała, Ŝe obecnie PCPR pracuje nad ankietą (2000 szt.), 
która będzie opracowana w formie raportu. Będą przeprowadzane wywiady ze specjalistami 
w tej dziedzinie (kuratorami, policją i innymi słuŜbami zajmującymi się tymi problemami) 
oraz z osobami, których problem bezpośrednio dotyczy.  

Pan Janusz Goliński stwierdził, Ŝe powinno się rozszerzyć działalność poradni 
uzaleŜnień o poradnię uzaleŜnień dla młodzieŜy. 

Dyrektor PCPR uznała, Ŝe naleŜy utworzyć poradnię zdrowia psychicznego dla 
dzieci i młodzieŜy. 
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Pani Danuta Leśniewska stwierdziła, Ŝe gminy, czy powiat nie mają oferty dla 
młodzieŜy, Ŝeby ją czymś zainteresować. 

Pani Lucyna Komorowska zapytała, czy przeciwdziałając tym niebezpiecznym 
zjawiskom PCPR posiłkuje się danymi statystycznymi policji? 

Przewodniczący poprosił, aby Dyrektor PCPR przygotowała dla członków Komisji 
dane procentowe w sprawie omawianego problemu w Polsce dotyczące wielkich                    
i mniejszych miast. 

 
Ad. 3  
 Przewodniczący przedstawił wyciąg Nr 181 z protokołu Nr 44/11 z posiedzenia 
Zarządu Powiatu w Otwocku w dniu 28 września 2011 r. w sprawie burd na stacji kolejowej 
Świder w Otwocku (wyciąg w załączeniu). 
 
Ad. 4  

1) WNIOSEK 
Radny Janusz Goliński podniósł problem plagi włamań do mieszkań m.in. na osiedlu 

Kmicica w Otwocku. W ostatnich miesiącach dokonano kilku włamań i kilku prób włamań.  
W związku z powyŜszym Komisja wnosi o informację od Rzecznika Prasowego 

Policji w Otwocku o działaniach Policji podjętych w w/w sprawie. Prosimy równieŜ             
o instruktaŜ dla mieszkańców Powiatu, jak zabezpieczyć mieszkanie przed zuchwałymi 
złodziejami oraz wskazanie, jak mieszkańcy mogą być pomocni w ujęciu sprawców. 
Wniosek został podjęty jednogłośnie. 
 

2) WNIOSEK 
Komisja informuje, Ŝe nadal odbywają się burdy na stacji kolejowej Świder              

w Otwocku. 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.  

 
Ad. 5  

Następne posiedzenie Komisji odbędzie się 28 listopada 2011 r. (poniedziałek)          
o godzinie 1630. Tematem będzie przygotowanie powiatu do zimy na drogach.                    
Na posiedzenie będzie zaproszony Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych. 

 
Na tym protokół zakończono. 

 
            Protokółowała:      Przewodniczący Komisji:         
  
       Jolanta Wyszomirska              Jarosław Kozłowski 
 
 


