
 

Protokół Nr 3/15 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 4 maja 2015 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w Starostwie 

Powiatowym w Otwocku w godzinach 1615 – 1900 pod kierunkiem Przewodniczącego          
Komisji Pana Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji,                                  
Przewodniczący Rady Powiatu w Otwocku Dariusz Grajda, Radny Powiatu Kazimierz 
Ciorga, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Małgorzata 
Woźnicka, Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek 
Płaczek oraz Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji                               
w Otwocku Arkadiusz Piętka, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia:  

1. Informacja Komendanta Powiatowego Policji nt. stanu bezpieczeństwa Powiatu. 
2. Wiosenny przegląd dróg powiatowych – informacja Dyrektora Zarządu Dróg 

Powiatowych w Otwocku.  
3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w Otwocku. 

1) projekt Nr 3 – w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz 
wkładu niepieniężnego (aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.                       
z siedzibą w Otwocku w zamian za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów                    
w Spółce; 

2) projekt Nr 4 – w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 
Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku; 

3) projekt Nr 6 – w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu 
Otwockiego za 2014 r.; 

4) projekt Nr 7 – w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 
Zastępczej dla Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2017”. 

4. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku za 
2014 rok. 

5. Sprawozdanie z realizacji Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej dla 
Powiatu Otwockiego na lata 2012 – 2014 za rok 2014. 

6. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 
7. Przedstawienie pism, jakie wpłynęły do Komisji.  
8. Sprawy różne. 
9. Zakończenie posiedzenia. 

 
Przedstawiony porządek obrad został przyjęty przy jednym głosie przeciw,                            

w obecności 6 członków Komisji 
 

Ad. 1 
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Otwocku 

Arkadiusz Piętka przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego                 
na terenie powiatu otwockiego w roku 2014. Poinformował, że biorąc pod uwagę dane za rok 
2013, to w omawianym okresie nastąpił spadek przestępczości. Wskaźnik dynamiki 
ukształtował się odpowiednio na poziomie 89% (przestępstwa stwierdzone).                                
Ogólny wskaźnik skuteczności ścigania sprawców przestępstw w roku 2014 na terenie 
podległym Komendzie Powiatowej Policji w Otwocku wyniósł 60,1%. W przypadku 
przestępstw gospodarczych wszczęto łącznie 305 postępowań przygotowawczych,                                   
a także 9 postępowań o przestępstwa korupcyjne. Jeśli chodzi o stan bezpieczeństwa                    



 

na drogach powiatu otwockiego, to policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali                             
831 dowodów rejestracyjnych i ujawnili 163 nietrzeźwych kierujących pojazdami 
mechanicznymi. Analizując pracę pionu prewencji, należy wskazać, iż kontynuowano podjętą 
wcześniej współpracę Zespołu ds. Nieletnich i Patologii z pedagogami szkół średnich, 
gimnazjów, podstawowych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych  na terenie powiatu 
otwockiego. Zastępca Naczelnika poinformował, iż szczegółowe dane zawarte są                                  
w sprawozdaniu z działalności KPP w roku 2014, które zostało przekazane Staroście.  

Radna Barbara Markowska zapytała o kadrę, jeżeli chodzi o funkcjonariuszy                 
w poszczególnych posterunkach. Czy zatrudniona jest dostateczna liczba osób? Następnie                      
w imieniu przedstawicieli ośrodków pomocy społecznej gmin powiatu otwockiego 
pracujących w zespołach interdyscyplinarnych podziękowała Policji za bardzo dobrą 
współpracę.   

Radny Grzegorz Michalczyk zapytał, jak wygląda sytuacja na terenie powiatu, jeśli 
chodzi o narkotyki, używki i dopalacze.  

Radny Kazimierz Ciorga podniósł kwestię zakłócania porządku i bezpieczeństwa 
przez motocyklistów, którzy w godzinach wieczornych jeżdżą z nadmierną prędkością 
wzbudzając hałas.  

Radny Artur Brodowski zasygnalizował problem związany z drobnymi kradzieżami.  
Starosta Mirosław Pszonka zawróci uwagę na ponadnormatywne patrole 

mundurowych w Otwocku. 
 

Ad. 2 
Zastępca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Otwocku Tadeusz Marek Płaczek 

przedstawił informację nt. wiosennego przeglądu dróg powiatowych. Poinformował, że 
Komisja Rozwoju Gospodarczego 27 kwietnia br. dokonała objazdu dróg powiatowych, pod 
kątem inwestycji przyjętych do realizacji w tegorocznym budżecie Powiatu. Dodał, że 
zaplanowane jest kolejne wyjazdowe posiedzenie, do uczestnictwa w którym serdecznie 
zaprosił pozostałych radnych. Pan Płaczek przedstawił informacje dot. „Akcji zima” sezonu 
2014/2015. Powiedział, że koszt zimowego utrzymania dróg w listopadzie i grudniu 2014 r. 
wyniósł ponad 170 tys. zł, a od stycznia do marca 2015 r. – ponad 112 tys. zł;                             
łącznie 283 752,76 zł. Na sezon zimowy podpisana została umowa na zakup 2000 ton soli                        
o łącznej wartości 487 tys. zł. W trakcie sezonu na drogach powiatowych wysypano 891 ton 
mieszanki piasku i soli. Samochody ciężarowe (piaskarko-solarki) przejechały łącznie                            
14 183 km. Pan Płaczek powiedział, że z uwagi na mniejszą ilość opadów atmosferycznych                 
w okresie zimowym wystąpiły większe spękania i ubytki na drogach powiatowych co 
spowodowało konieczność zużycia większej ilości masy: na zimno zużyto 10 ton, natomiast  
z kotłów na gorąco (asfalt lany) ok. 400 ton. Do napraw cząstkowych zużyto materiał                         
z odzysku tj. korę asfaltową i destrukt. Podkreślił, i ż okres przeglądu wiosennego trwa 
praktycznie od początku roku, z uwagi na prowadzone na bieżąco remonty cząstkowe.                     
Na bieżąco uzupełniane są ubytki. W międzyczasie posprzątane zostały ulice w Karczewie, 
Otwocku, Celestynowie i Józefowie. Zebranych zostało blisko 2 km poboczy. Dokonano 
wycinki krzewów i drzew oraz podcięto gałęzie. Największe prace zostały wykonane na 
odcinku od drogi krajowej Nr 50 (Grębiszew) do Glinianki. Za pomocą frezarki na bieżąco 
czyszczone i pogłębiane są rowy. Pan Płaczek powiedział, że na drogach powiatowych 
zlokalizowanych jest 13 skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Każda z nich oznakowana jest 
zgodnie z organizacją ruchu, a konserwacje prowadzi firma zewnętrzna wyłoniona w ramach 
przetargu. Na bieżąco utrzymywane jest oznakowanie pionowe, głównie przy szkołach. Na 
wnioski szkół ustawiane są dodatkowe urządzenia dot. bezpieczeństwa ruchu, mianowicie 
barieroporęcze i ogrodzenia segmentowe w rejonach przejść. W kwestii prawidłowości 
oznakowania dróg, corocznie przeprowadzane są razem z Policją objazdy dróg powiatowych. 
W połowie kwietnia br. rozpoczęło się malowanie oznakowania poziomego na drogach.  



 

Obecnie trwają przygotowania do inwestycji drogowych, zostały już rozstrzygnięte przetargi 
na dostawy materiałów do produkcji masy i dostawę materiałów do budowania, udało się 
również pozyskać środki zewnętrzne.   

Radny Grzegorz Michalczyk zwrócił uwagę na drogi: Kołbiel-Siennica i Celestynów-
Kołbiel, pod kątem prowadzonych napraw. Zdaniem radnego reperacje powinny zostać 
wykonane co najmniej w takiej jakości, w jakiej była wykonywana inwestycja lub nawet 
lepszej. Prace naprawcze należałoby prowadzić metodą wycinki całościowej.  

Radny Kazimierz Ciorga zwrócił uwagę na potrzebę czyszczenia studzienek, 
ponieważ są niedrożne.  

Radny Artur Brodowski ponowił apel, aby zwiększyć ilości natrysków emulsji celem 
doszczelnienia poprzecznych pęknięć.              
 
Ad. 3 
 Przewodniczący przedstawił następujące projekty uchwał celem zaopiniowania przez 
członków Komisji: 
 

1) projekt Nr 3 – w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie wkładu pieniężnego oraz 
wkładu niepieniężnego (aportu) do Powiatowego Centrum Zdrowia Spółka z o.o.                       
z siedzibą w Otwocku w zamian za objęcie przez Powiat Otwocki udziałów                    
w Spółce; 
 

Starosta omówił ww. projekt uchwały. 
Radny Dariusz Grajda zapytał o wynik finansowy PCZ Spółka z o.o. za 2014 rok.  
Starosta odpowiedział, że wynik finansowy Spółki jest ujemny, strata kształtuje się                   

w wysokości 3.820.000 zł.  
Radna Barbara Markowska zaproponowała odłożenie opiniowania przedmiotowego 

projektu uchwały do czasu zapoznania się radnych ze sprawozdaniem za rok ubiegły oraz                  
z wynikami audytów, które są przeprowadzane w Szpitalu. 

Starosta powiedział, że Spółka wymaga jak najszybszego dokapitalizowania. 
Przypomniał, że przy przekształceniu nie została ona wyposażona w gotówkę.  

Radny Artur Brodowski zauważył, iż wybranie modelu Spółki wymaga 
podejmowania działań zgodnych z kodeksem spółek handlowych. Dodał, że dzisiejsze 
głosowanie będzie odpowiedzią, czy radni są za trwałością działalności PCZ, czy „kładą” 
Spółkę.  

W wyniku dyskusji Przewodniczący poddał głosowaniu pozytywne zaopiniowanie 
przedmiotowego projektu uchwały.  

 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymały się – 2 osoby. 
 

2) projekt Nr 4 – w sprawie określenia liczby udziałów obejmowanych przez Powiat 
Otwocki w Powiatowym Centrum Zdrowia Spółka z o.o. z siedzibą w Otwocku; 

 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa pozytywnie zaopiniowała ww. projekt 
uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

Głosowanie: za – 4 osoby, wstrzymały się – 2 osoby. 
 

3) projekt Nr 6 – w sprawie przyjęcia Oceny Zasobów Pomocy Społecznej dla Powiatu 
Otwockiego za 2014 r.; 

 



 

Dyrektor PCPR omówiła ww. projekt uchwały.  
 

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
ww. projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  

 
4) projekt Nr 7 – w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy 

Zastępczej dla Powiatu Otwockiego na lata 2015 – 2017”. 
 

Dyrektor PCPR omówiła ww. projekt uchwały.  
 
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa jednomyślnie pozytywnie zaopiniowała 
ww. projekt uchwały, w obecności 6 członków Komisji.  
 
Ad. 4-5 
 Radni nie zgłosili uwag i wniosków do ww. sprawozdań.  
 
Ad. 6 

Protokół z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty przy jednym głosie 
wstrzymującym, w obecności 6 członków Komisji. 
 
Ad. 7 

Przewodniczący poinformował o piśmie z dnia 23.10.2014 r. Kancelarii Prawnej 
Consensus przekazujące do wiadomości wniosek o przeprowadzenie kontroli umowy zawartej 
przez PCZ Spółka z o.o. 
 
Ad. 8 
 Członkowie Komisji nie zabrali głosu w tym punkcie porządku obrad.   
 
Ad. 9 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 23.10.2014 r. Kancelarii Prawnej Consensus przekazujące do 

wiadomości wniosek o przeprowadzenie kontroli umowy zawartej przez PCZ                     
Spółka z o.o. 

 
 

Protokółowała:       Przewodniczył: 
 
       Honorata Tarnowska        Janusz Goliński 

 


