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Protokół Nr 8/15 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 5 października 2015 r. 
 

 
Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 

Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1600 – 1845 pod kierunkiem 
Przewodniczącego Komisji Pana Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku 
Małgorzata Woźnicka, Komendant Powiatowy Policji w Otwocku inspektor Dariusz 
Zalesiński, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku starszy brygadier 
Mariusz Zabrocki, zgodnie z załączonymi listami obecności. 

 
Porządek posiedzenia:  
1. Substancje psychoaktywne.  
2. Bezpieczeństwo przeciwpożarowe na terenie Powiatu Otwockiego.  
3. Sprawy różne. 
4. Przyjęcie protokołu Nr 6/15 z posiedzenia Komisji. 
5. Zakończenie posiedzenia. 
 

Przedstawiony porządek obrad został przyjęty bez uwag. 
 

Ad. 1 
Komendant Powiatowy Policji w Otwocku Pan inspektor Dariusz Zalesiński 

poinformował, że od stycznia 2014 r. do dnia 5 października 2014 r. w Wydziale                                 
Dochodzenio-Śledczym KPP w Otwocku zostało wszczętych 36 postepowań z ustawy                       
o przeciwdziałaniu narkomanii, natomiast w okresie styczeń 2015 r. – 5 października 2015 r. 
tych spraw jest 33. Jest to porównywalna liczba, a nawet o 3 postępowania niższa.                  
W bieżącym czasie ujawniono 7 nieletnich pod wpływem narkotyków, 3 nieletnich pod 
wpływem dopalaczy. Wszystkie te sprawy dotyczące nieletnich zostały skierowane do 
Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Otwocku. Były to postepowania, w przypadku 
których Policja prosiła o wszczęcie spraw z zakresu postępowań wyjaśniających o czyny 
karalne. Następnie Pan Komendant poinformował, że w I półroczu 2015 r. przeprowadzone 
zostały łącznie 32 prelekcje profilaktyczne na temat odpowiedzialności karnej nieletnich dla 
klas V-VI szkół podstawowych oraz wszystkich klas gimnazjów powiatu otwockiego.                    
W ww. działaniach Policji uczestniczyło ok. 800 uczniów. Poza tym dwukrotnie odbyły się 
spotkania dla młodzieży, w których działania Policji połączono z prezentacją filmu                            
pt. „Poznaj, zrozum ryzyko”. Zainteresowanie niestety nie było zbyt duże – udział wzięło 
blisko 100 uczniów. Przeprowadzonych zostało 10 rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych          
w obecności opiekunów z nieletnimi. Dotyczyły one tych osób, które zażywały środki 
odurzające i to materiały ich dotyczące przekazano do Sądów Rodzinnych.                                 
Od 1 lipca 2015 r. do 25 sierpnia 2015 r., czyli w okresie wakacyjnym dwa razy odbyły się 
zajęcia profilaktyczne poświęcone wyłącznie zagrożeniom związanym z używaniem środków 
psychoaktywnych. Słuchaczami byli pacjenci Oddziału Młodzieżowego Mazowieckiego 
Centrum Neuropsychiatrii oraz podopieczni Fundacji Pro Homini z Otwocka. W trakcie tych 
zajęć połączonych z dyskusją wykorzystano materiały przygotowane przez Wydział 
Prewencji Komendy Stołecznej Policji w postaci wideosondy. Łącznie w obu tych 
spotkaniach trwających każdorazowo 80 minut wzięło udział 25 osób małoletnich, terapeuci                         
i Dyrektor Fundacji. Pan Komendant dodał, że wykorzystywane są możliwości, które niesie 
ze sobą Internet. Na stronie internetowej KPP w Otwocku publikowane są materiały 
informacyjne, związane zarówno z charakterystyką omawianych niebezpieczeństw 
(narkotyki, dopalacze). Poinformował, że do wszystkich urzędów miast i gmin zostały 
wystosowane telegramy z prośbą o rozpropagowanie wśród organizatorów zorganizowanych 
form wypoczynku, w nawiązaniu do wykorzystania okresu wakacyjnego. Prośba dotyczyła 
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zaproszenia funkcjonariuszy na zajęcia edukacyjno-informacyjne. Na terenie Karczewa                           
i Józefowa odbyło się 14 takich spotkań. Podsumowując Pan Komendant powiedział,                         
że powiat otwocki nie jest powiatem, w którym te dane statystyczne są bardzo zatrważające         
w tym zakresie. Powiedział, że tego rodzaju zdarzeń jest mniej niż w analogicznym okresie 
roku poprzedniego, poza tym nie są to cyfry, które mogą przerazić. Tak naprawdę osoby 
małoletnie, które trafiają na Policję są ofiarami rynku, czy też działań grup przestępczych. 

Radna Małgorzata Wielopolska – Ordynator Oddziału Pediatrii Powiatowego Centrum 
Zdrowia w Otwocku powiedziała, że nie ma szerokiej możliwości potwierdzenia zatruć, 
dlatego, że obecnie bada się tylko kilka substancji, które zawarte są w dopalaczach. Natomiast 
tych substancji jest już blisko 2000. Radna zwróciła uwagę, że tego rodzaju substancje 
pojawiają się nawet w olejkach do elektrycznych papierosów. Dodała, że Powiat mógłby 
wprowadzić jakiś program, który narzucałby pewną obowiązkowość wysłuchiwania ww. 
informacji Policji. Zdaniem radnej 800 dzieci, które skorzystały z prelekcji to na warunki 
powiatu otwockiego nie jest dużo.  

Radna Barbara Markowska zauważyła, iż wszystkie gminy na terenie powiatu 
otwockiego posiadają programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii. Pomoc w walce z dopalaczami mogłaby zostać wsparta 
dofinansowaniem ze środków „korkowych”. Poprosiła Panią Wielopolską o przekazanie 
statystyk.  

Radny Artur Brodowski stwierdził, iż Komisja powinna zrobić mapę tego, co się 
dzieje na terenie powiatu otwockiego w poszczególnych gminach. Zauważył, iż głosy 
podnoszone podczas dzisiejszego spotkania dotyczą w 90% zadań własnych gminy, która 
dysponuje stosownymi narzędziami prawnymi i finansowymi (fundusz uzyskiwany ze 
sprzedaży napojów alkoholowych). Poza tym posiada gminne, roczne, programy profilaktyki 
we wszystkich tych obszarach. Przeprowadza również ich ewaluację, a następnie prezentuje 
sprawozdania. Zdaniem radnego Policja jest od innych działań.  

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku Pani Małgorzata 
Woźnicka poinformowała, że PCPR posiada ofertę dla młodych ludzi oraz ich rodziców. 
Można skorzystać z pomocy psychologów, terapeutów, psychoterapeutów. Młodszym 
dzieciom nie można pomóc bez pracy z ich rodzinami. Należy wówczas systemowo podejść 
do całej rodziny. W przypadku nastolatków możliwa jest praca wyłącznie z dzieckiem. 
Zapewniła, iż dostępność do takiej pomocy jest. Ona się stale rozwija i są coraz większe 
możliwości.    
 
Ad. 2 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Pan starszy brygadier 
Mariusz Zabrocki poinformował, że obszar powiatu otwockiego chroniony jest przez 
Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą znajdującą się w strukturze organizacyjnej Komendy oraz                          
36 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Spośród wszystkich jednostek OSP                              
15 włączonych jest do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Zdaniem Komendanta 
poziom bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu otwockiego nie odbiega od poziomu 
sąsiednich powiatów, a nawet jest wyższy. KPPSP w Otwocku dysponuje nowoczesnym 
sprzętem. Na wyposażeniu KPPSP w Otwocku znajdują się 4 samochody                                     
ratowniczo-gaśnicze, podnośnik, kilka pojazdów mniejszych służących do zabezpieczenia 
operacyjnego i logistycznego działań oraz przyczepka logistyczna. Jeśli chodzi o etaty                        
to zatrudnionych jest 88 funkcjonariuszy plus 4 etaty cywilne. Średnia wieku funkcjonariuszy 
KPPSP to 39,5 lat.  

 
Wyjazdowość 01.01.2014-30.09.2014: 
Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem  
627 503 114 1244 
Wyjazdowość 01.01.2015-30.09.2015: 
Pożary Miejscowe zagrożenia Alarmy fałszywe Razem  
1050 667 227 1945 
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Biorąc pod uwagę statystyki za okres od 1 stycznia do 30 września 2014 r. oraz analogiczny 
okres bieżącego roku należy powiedzieć, że w powiecie otwockim nastąpił wzrost liczby 
pożarów o 423, wzrost miejscowych zagrożeń (np. wypadki komunikacyjne) o 164 i wzrost 
fałszywych alarmów o 150. Razem więcej o 701 zdarzeń.  
 Radny Artur Brodowski zapytał o budżet KPPSP. 
 Radny Grzegorz Michalczyk zapytał o wypadkowość wśród strażaków. 

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę, iż w związku z nadchodzącą zimą warto 
byłoby ostrzec mieszkańców przed zagrożeniami oraz podjąć działania profilaktyczne, we 
współpracy z lokalnymi mediami. 

Radna Małgorzata Wielopolska dodała, że należałoby również rozpowszechnić 
instrukcję postepowania w przypadku zatrucia tlenkiem węgla.  
 
Ad. 3 

Radna Małgorzata Wielopolska zapytała o program restrukturyzacji PCZ Spółka z o.o. 
Czy taki dokument został przedstawiony Zarządowi Powiatu? Zgodnie z informacją 
przedstawioną przez Prezesa Spółki miało to nastąpić pod koniec września br.  

Starosta Mirosław Pszonka odpowiedział, ze obecnie taki program nie został złożony. 
Dodał, że jutro spotyka się z Panią Prezes i oczekuje przekazania takiego dokumentu. 
 
Ad. 4 

Protokół Nr 6/15 z ubiegłego posiedzenia Komisji został przyjęty jednomyślnie,                     
w obecności 7 członków Komisji. 
  
Ad. 5 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
 
W załączeniu do protokołu: 

1) lista obecności. 
 

Protokółowała:       Przewodniczył: 
 
       Honorata Tarnowska        Janusz Goliński 


