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Protokół Nr 12/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 27 czerwca 2019 r.  

 

Posiedzenie Komisji odbyło się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Otwocku, przy 

ul. Górnej 13, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach od 16
15

 

do 17
30

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Wicestarosta Otwocki Krzysztof Kłósek, I Zastępca 

Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzej Bełz, Kierownik Ogniwa ds. Nieletnich 

i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Otwocku Paweł Smoliński, Komendant 

Komisariatu Policji w Józefowie Arkadiusz Piętka oraz członkowie Komisji, zgodnie  

z załączonymi listami obecności. 

 

Porządek obrad: 

1. Przedstawienie porządku obrad. 

2. Spotkanie z Komendantami Komisariatów Policji z terenu Powiatu Otwockiego w tym 

z Komendantem Powiatowej Policji. 

3. Ocena narażenia młodzieży na zatrucia alkoholem, narkotykami, substancjami 

psychoaktywnymi u młodzieży gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej. 

4. Bezpieczna droga do i ze szkoły – informacja Komendanta Powiatowego Policji  

w Otwocku.  

5. Przyjęcie protokołów z poprzednich posiedzeń Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

 Radna Jolanta Koczorowska – Wiceprzewodnicząca Komisji poinformowała, że  

w dniu 31 maja 2019 r. uczestniczyła w spotkaniu pokazowym specjalistycznych urządzeń 

służących do pomiaru zawartości alkoholu w organizmie, testera narkotykowego i analizatora 

spalin, organizowanym przez Komendę Powiatową Policji w Otwocku w sali odpraw 

Komisariatu Policji w Karczewie. 

 Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzej Bełz poinformował, że 

na powyższe spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele firm, które współpracują z Policją, 

mianowicie firma „Dräger” i „Radiotechnika”. Firmy zaprezentowały trzy kategorie 

urządzeń: 

1. Urządzenie tzw. „dymomierz”, które pozwala zmierzyć zawartość spalin oraz ich 

przejrzystość w pojazdach.  

2. Urządzenie mierzące zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.  

3. Urządzenie, które mierzy w ślinie zawartość potencjalnych substancji 

psychoaktywnych.  

W związku z przedstawionymi informacjami przez Zastępcę Komendanta 

Powiatowego Policji w Otwocku Komisja podjęła dyskusję nt. powyższych urządzeń. 

 

Ad. 3  

Kierownik Ogniwa ds. Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Otwocku 

Paweł Smoliński odpowiadając na pytania radnych przedstawił ocenę narażenia młodzieży 

gimnazjalnej oraz ponadgimnazjalnej na zatrucia alkoholem, narkotykami, substancjami 

psychoaktywnymi. 

 W wyniku powstałej dyskusji nt. zakupu i utrzymania psa szkolonego do wykrywania 

narkotyków i substancji psychoaktywnych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji  
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w Otwocku, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzej Bełz zobowiązał 

się do przygotowania szczegółowych informacji w powyższej kwestii na kolejne posiedzenie 

Komisji. 

 

Ad. 4 

Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzej Bełz w ramach tematu 

„Bezpieczna droga do i ze szkoły” odpowiadając na pytania radnych przedstawił informację 

nt. infrastruktury i zabezpieczeń na terenie, jak i wokół szkół podstawowych  

w poszczególnych gminach powiatu. 

Materiały w załączeniu. 
 

Ad. 5 

•  Protokół Nr 7/19 z posiedzenia Komisji w dniu 9 kwietnia 2019 r. został przyjęty  

w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 7 osób (nie głosowała 1 osoba). 

 

• Protokół Nr 8/19 z posiedzenia Komisji w dniu 24 kwietnia 2019 r. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji. 

 

• Protokół Nr 10/19 z posiedzenia Komisji w dniu 6 czerwca 2019 r. został przyjęty 

jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji. 

 

• Protokół Nr 11/19 z posiedzenia Komisji w dniu 24 czerwca 2019 r. został przyjęty  

w obecności 8 członków Komisji. 

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymała się” – 1 osoba, (nie głosowała 1 osoba). 

 

Ad. 6 

Rady Krzysztof Szczegielniak zapytał, kiedy przewidziane jest posiedzenie Komisji, 

na które zostanie zaproszona Pani Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z o. o.? 

Przewodnicząca Komisji odpowiedziała, że takie posiedzenie jest przewidziane we 

wrześniu. 

Radny Dariusz Kołodziejczyk zauważył, że warto byłoby przesłać do Przewodniczącej 

Komisji zagadnienia i kwestie, które Komisja chciałaby, aby Pani Prezes przedstawiła na 

posiedzeniu. 

 

Ad. 7 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Prowadziła: 

 

Kinga Błaszczyk 

  
 


