
 
 

PROTOKÓŁ NR 38/14 
 

z posiedzenia 
Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli 

w dniu 17 marca 2014 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku pod 
kierunkiem Przewodniczącego Jarosława Kozłowskiego, w godzinach od 1600 do 1730.                         
W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności.  
 
Porządek posiedzenia:  

1. Ewentualne przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji. 
2. Przygotowanie sprawozdania z pracy komisji za 2013 rok. 
3. Zapoznanie się z oceną stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu otwockiego za rok 

2013. 
4. Zapoznanie się z pismami skierowanymi do Komisji od obywateli i Zarządu Powiatu. 
5. Sprawy różne. 

 
Członkowie Komisji jednogłośnie przyjęli porządek obrad.  

 
Ad. 1 

Protokół Nr 37/14 z 22 stycznia 2014 r. został przyjęty jednogłośnie. 
 
Ad. 2 

Członkowie Komisji opracowali i przyjęli sprawozdanie z pracy Komisji za 2013 rok                         
(w załączeniu). 

 
Ad. 3 
 Przewodniczący omówił „Ocenę stanu bezpieczeństwa sanitarnego powiatu 
otwockiego za rok 2013” opracowaną przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną  
w Otwocku (w załączeniu).  
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny informuje, że stan sanitarno-higieniczny Powiatu 
Otwockiego ulega stopniowej poprawie. Społeczeństwo staje się coraz bardziej wymagające, 
co wiąże się z częstszymi kontrolami w zakresie badania żywności, wody itp. 
 Pan Janusz Budny poinformował o problemie dotyczącym zwiększającej się z roku na 
rok ilości kleszczy. Placówki oświatowe są zobowiązane do prowadzenia akcji 
informacyjnych w tej sprawie, gdyż prowadzenie działań edukacyjnych w ramach programów 
profilaktycznych w dużej mierze przyczynia się do zapobiegania wielu przypadkom chorób 
odkleszczowych. 
 
WNIOSEK 

Komisja wnioskuje o zwrócenie się z prośbą do Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Otwocku o dotarcie do przedszkoli i szkół Powiatu Otwockiego                
z pakietem materiałów dot. podniesienia poziomu wiedzy o chorobach odkleszczowych                       
i sposobach ich zapobiegania.  

 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie. 
 
 
 



Ad. 4 
1. Komisja zapoznała się z pismem z dnia 23 stycznia 2014 r. RA 070/10/14 Prokuratora 

Rejonowego w Otwocku przedstawiającym informację o stanie przestępczości i jej 
zwalczaniu na obszarze terytorialnie podległym Prokuraturze Rejonowej w Otwocku 
w 2013 roku (w załączeniu).  
W stosunku do danych z 2012 roku odnotowano spadek spraw wpływających do 
Prokuratury o około 7,5% oraz spraw zakończonych umorzeniem wobec niewykrycia 
sprawcy - w 2012 r. umorzenia z niewykrycia sprawcy stanowiły 50,2% ogółu spraw 
umorzonych, natomiast w 2013 r. - 40,6% ogółu spraw umorzonych. 
W kategorii bezpieczeństwo w komunikacji dalszemu zmniejszeniu o ponad 18% 
uległa liczba wypadków komunikacyjnych, których skutkiem była śmierć lub ciężkie 
obrażenia ciała oraz o ponad 10% zmniejszyła się ilość nietrzeźwych kierujących 
pojazdami mechanicznymi. 
W kategorii przestępstw przeciwko mieniu zmniejszeniu uległa ilość napadów 
rabunkowych oraz kradzieży z włamaniem, jednocześnie odnotowano nieznaczny 
wzrost skuteczności ścigania sprawców tych przestępstw. 
 

2. Przewodniczący przedstawił pismo z dnia 3 marca 2014 r. Fundacji Konstruktywnego 
Rozwoju w Otwocku dot. pilnej potrzeby uruchomienia na terenie Powiatu 
Otwockiego Poradni dla Dzieci i Młodzieży w obszarze terapii i leczenia uzależnień                
i innych zaburzeń z obszaru psychopatologii dzieci i młodzieży (w załączeniu). 
Fundacja przedstawiła zarys programu, uzasadnienie działania oraz koszty, które 
ponosiłby Powiat w związku z funkcjonowaniem poradni.  

Pani Barbara Parol uznała, że jest to temat bardzo ważny ponieważ istnieje na 
terenie Powiatu Otwockiego nie ma placówki, która zajęłaby się terapią i leczeniem 
uzależnień dzieci i młodzieży. 

Pan Janusz Budny stwierdził, że samorząd powiatowy w tym względzie 
powinien działać w ramach swoich kompetencji. Powiedział, że należy się zastanowić 
nad rozszerzeniem zadań PCPR lub Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w tym 
temacie i ewentualnie zadania te dofinansować. 

Pan Jarosław Kozłowski zaproponował, aby 20 marca 2014 r. o godz. 1500                
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku przy ul. Górnej 13 zorganizować 
spotkanie przewodniczących komisji: Budżetowej; Edukacji, Kultury, Sportu                        
i Rekreacji; Ochrony Zdrowia i Rodziny oraz Porządku Publicznego  i Bezpieczeństwa 
Obywateli wraz z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku, 
w celu omówienia wspólnej koncepcji leczenia uzależnień dzieci i młodzieży Powiatu 
Otwockiego. 

 
Ad. 5 

Pani Barbara Parol zapytała, czy coś wiadomo na temat budowy przystanku 
autobusowego wraz z wiatą w Otwocku przy ul. Kołłątaja na odcinku pomiędzy Kościołem                
a mostem na rzece Świder.  

Przewodniczący zobowiązał się wyjaśnić w/w sprawę z Dyrektorem Zarządu Dróg 
Powiatowych w Otwocku z/s w Karczewie. 

 
Ad. 5 

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


