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Protokół Nr 17/16 
z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 23 sierpnia 2016 r. 
 
 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa odbyło się w siedzibie 
Starostwa Powiatowego w Otwocku w godzinach 1615 – 1800 pod kierunkiem 
Przewodniczącego Komisji, radnego Janusza Golińskiego. W posiedzeniu uczestniczyli 
członkowie Komisji, podinspektor Pani Anna Dydek, oraz pozostali goście, zgodnie                      
z załączonymi listami obecności.  

Na wstępie Przewodniczący serdecznie powitał wszystkich zebranych, a następnie 
zaproponował poniższy porządek posiedzenia:  

 
1. Przedstawienie porządku obrad.  
2. Informacje nt. stanu bezpieczeństwa w Powiecie Otwockim. 
3. Przedstawienie aktualnej mapy zagrożeń. 
4. Przyjęcie protokołów z ubiegłych posiedzeń Komisji Nr 14-16. 
5. Sprawy różne. 
6. Zakończenie posiedzenia. 

 
Porządek posiedzenia został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad. 2 
 
 Podinspektor Pani Anna Dydek przedstawiła materiały dotyczące: 

• Zestawień ilości zdarzeń w poszczególnych kategoriach, za rok 2015 i 2016, 
• Wybranych zagadnień pracy pionu prewencji Stołecznej Policji, styczeń-lipiec 2016 r. 

Wydruk materiałów w załączeniu. 
 

Ad. 3 
 
 Podinspektor Pani Anna Dydek poinformowała radnych że krajowa mapa zagrożeń 
bezpieczeństwa opiera się o informacje skatalogowane w trzech płaszczyznach: 

1) informacje gromadzone w policyjnych systemach informatycznych; 
2) informacje pozyskiwane od społeczeństwa w trakcie:  

• bezpośrednich kontaktów z obywatelami, z przedstawicielami samorządu tery-
torialnego, organizacji pozarządowych itp., 

• w trakcie realizowanych debat społecznych poświęconych bezpieczeństwu  
publicznemu; 

3) informacje pozyskiwane od obywateli (internautów) z wykorzystaniem platformy 
wymiany informacji. 

Informacje prezentowane na mapach uwzględniają zarówno wybrane kategorie przestępstw          
i wykroczeń jak i zagrożenia, które w subiektywnym odczuciu mieszkańców negatywnie 
wpływają na ich poczucie bezpieczeństwa. Na chwilę obecną w Powiecie Otwockim za po-
średnictwem platformy zgłoszono 61 zagrożeń, 7 z nich zostało potwierdzonych, 6 jest                  
w trakcie dochodzenia, natomiast 48 zgłoszeń jest niepotwierdzonych.  
 
Ad. 4 
 

Przyjęcie protokołów z ostatnich posiedzeń Komisji: 
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• protokół Nr 14/16 z dnia 15 marca 2016 r. – został przyjęty jednym głosie 
wstrzymującym, 

• protokół Nr 15/16 z dnia 15 kwietnia 2016 r. – został przyjęty jednogłośnie, 
• protokół Nr 16/16 z dnia 10 maja 2016 r. – został przyjęty jednogłośnie. 

 
Ad.5. 
 

1) Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 11 marca 2016 roku Przewodniczącego 
Rady Powiatu w Otwocku (znak sprawy: SPR.0004.10.2016) przekazujące w 
załączeniu ofertę Petra Medica Sp. z o.o. zawierającą propozycje dotyczące 
samorządowej osoby prawnej – PCZ Sp. z o.o. 

 
Przewodniczący zaproponował, aby dyskusję w sprawie ww. pisma przełożyć na następne 
posiedzenie Komisji. 

 
2) Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 23 marca 2016 roku Przewodniczącego 

Rady Powiatu w Otwocku przekazujące w załączeniu sprawozdanie z działalności 
urzędu za 2015 rok Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. 
 

Radni nie zgłosili uwag do ww. sprawozdania. 
 

3) Przewodniczący Komisji odczytał pismo z dnia 30 czerwca 2016 roku 
Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku (znak sprawy: SPR.0005.8.2016)               
o wyrażenie opinii przez Komisję dla potrzeb przyjęcia przez Radę Powiatu ustaleń w 
sprawie odwołania do uchwały Nr 120/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 
maja 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                   
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON złożone przez Kierownika 
Regionalnej Sekcji Mazowieckiej Polskiego Związku Żeglarskiego 
Niepełnosprawnych w Otwocku przy piśmie z dnia 15 czerwca 2016 r.  
 

W wyniku powstałej dyskusji komisja przyjęła zgłoszony wniosek: 
 

Wniosek: 
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje o odrzucenie odwołania Pana 
Wiśniewskiego od uchwały Rady Powiatu o nieprzyznanie środków na obóz żeglarski.  
 
Ad.6.  
 
 Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 
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W załączeniu do protokołu: 
 

1) lista obecności; 
2) pismo z dnia 11 marca 2016 roku Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku (znak 

sprawy: SPR.0004.10.2016) przekazujące w załączeniu ofertę Petra Medica Sp. z o.o. 
zawierającą propozycje dotyczące samorządowej osoby prawnej – PCZ Sp. z o.o.; 

3) pismo z dnia 23 marca 2016 roku Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku 
przekazujące w załączeniu sprawozdanie z działalności urzędu za 2015 rok 
Powiatowego Urzędu Pracy w Otwocku. 

4) pismo z dnia 30 czerwca 2016 roku Przewodniczącego Rady Powiatu w Otwocku 
(znak sprawy: SPR.0005.8.2016) o wyrażenie opinii przez Komisję dla potrzeb 
przyjęcia przez Radę Powiatu ustaleń w sprawie odwołania do uchwały Nr 
120/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie określenia 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone 
środki PFRON złożone przez Kierownika Regionalnej Sekcji Mazowieckiej Polskiego 
Związku Żeglarskiego Niepełnosprawnych w Otwocku przy piśmie z dnia 15 czerwca 
2016 r. 
 
 

 
Protokółowała: 

 
Klaudia Kędziorek 

Przewodniczył: 
 

Janusz Goliński 
 


