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Protokół Nr 14/19 

z posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa 

w dniu 17 września 2019 r.  

 

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

ul. Komunardów 10, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Kingi Błaszczyk, w godzinach 

od 16
15

 do 18
40

.  

W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Otwocki Cezary Łukaszewski, Wicestarosta 

Otwocki Krzysztof Kłósek, I Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Otwocku Jędrzej 

Bełz, radni Rady Powiatu w Otwocku: Grażyna Olszewska, Zbigniew Szczepaniak, Skarbnik 

Powiatu Wiesław Miłkowski oraz członkowie Komisji, zgodnie z załączonymi listami 

obecności. 

 

Porządek posiedzenia: 

1. Przedstawienie porządku posiedzenia. 

2. Informacja o przebiegu realizacji budżetu Powiatu za rok 2018 roku,  

w zakresie działania komisji poprzedniej kadencji Rady Powiatu. 

3. Informacja Komendanta Powiatowej Policji w Otwocku odnośnie możliwości 

doposażenia Komendy Powiatowej Policji w psa służbowego o specjalności 

patrolowo-tropiącej. 

4. Wnioski Komisji do projektu uchwały budżetowej na rok 2020. 

5. Przyjęcie protokołu z ubiegłego posiedzenia Komisji. 

6. Sprawy różne. 

7. Zakończenie posiedzenia. 

 

Ad. 2 

Skarbnik Powiatu odpowiadając na pytania radnych przedstawił informacje  

o przebiegu realizacji budżetu Powiatu za rok 2018 roku, w zakresie działania komisji 

poprzedniej kadencji Rady Powiatu. 

 

Ad. 3 

 Zastępca Komendanta Powiatowej Policji w Otwocku zgodnie z pismem z dnia  

29 sierpnia 2019 r. Komendanta Powiatowej Policji w Otwocku przedstawił stanowisko 

w sprawie możliwości doposażenia Komendy Powiatowej Policji w Otwocku w psa 

służbowego o specjalności patrolowo-tropiącej. 

(Pismo w załączeniu) 

 W wyniku powstałej dyskusji Komisja przyjęła poniższy wniosek. 

 

Wniosek: 

Komisja Zdrowia Rodziny i Bezpieczeństwa zwraca się z prośbą do Zarząd Powiatu  

o zabezpieczenie pieniędzy na zakup psa dla Komendy Powiatowej Policji w Otwocku. 

 

Głosowanie: „za” – 10 osób (jednomyślnie). 

  

Przewodnicząca Komisji poinformowała, że Komisja otrzymała również: 
− pismo z dnia 12 września 2019 r. I Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji  

w Otwocku informujące o agresywnym zachowaniu na drodze (w załączeniu),  

− pismo z dnia 12 września 2019 r. I Zastępcy Komendanta Powiatowej Policji  

w Otwocku dot. podjętych w dniach 2-6 września działań prewencyjnych  
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pn. „Bezpieczna droga do szkoły 2019” (w załączeniu). 

 

Komisja zapoznała się z ww. pismami.  

 

Ad. 4 

Wnioski do projektu budżetu Powiatu na rok 2020. 

 

1) Radny Robert Kosiński zgłosił wniosek, aby w roku 2020 skorzystać z programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w celu utworzenia na terenie 

powiatu otwockiego Centrum opiekuńczo-mieszkalne (w załączeniu materiały). 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 9 członków Komisji. 

 

2) Radny Grzegorz Michalczyk zgłosił wniosek: projekty i wykonanie chodników przy 

drogach powiatowych w miejscowościach: Chrząszczówka, Kąty, Gatka, Sufczyn  

i w Augustówce. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: „za”- 4 osoby, „wstrzymało się” – 4 osoby.  

Wniosek uzyskał poparcie Komisji. 

 

3) Radny Krzysztof Szczegielniak – wnioski zgłoszone zgodnie z pismem  

(w załączeniu): 

1. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kołłątaja – Staszica/Świderska w Otwocku. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

2. Dokończenie budowy ulicy Wawerskiej na odcinku od ul Wiejskiej do ronda 

Sybiraków. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

3. Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Karczewskiej/Batorego – Matejki  

w Otwocku. 

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: „za”- 3 osoby, „przeciw” – 4 osoby, „wstrzymała się” – 1 osoba.  

Wniosek nie uzyskał poparcia Komisji. 

 

4) Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił poniższe wnioski: 

1. Wprowadzeni rozwiązania na skrzyżowaniu ul. Batorego i Matejki, które będzie 

poprawiało ruch drogowy (rondo lub lewoskręt).  
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Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

2. Zakup przenośnego urządzenia do rejestrowania przestępstw i przekroczeń 
drogowych.  

 

Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. wniosek zgłoszony do projektu 

budżetu Powiatu na rok 2020.  

Głosowanie: jednomyślnie „za” w obecności 8 członków Komisji. 

 

Ad. 5 

 Radny Dariusz Kołodziejczyk zgłosił wniosek, aby przyjęcie protokół Nr 13/19  

z posiedzenia Komisji w dniu 21 sierpnia br. przenieść na następne posiedzenie.  

Głosowanie: „za” – 6 osób, „wstrzymały się” – 2 osoby. 

 

Ad. 6 

 Radni odnieśli się do problemu dot. agresywnego zachowana kierowców na drodze 

oraz do koncepcji zakupu przenośnej kamery.  

 

Ad. 7 

Na tym posiedzenie Komisji zakończono. 

 

Protokółowała: 

 

Klaudia Szczepańska 

Prowadziła: 

 

Kinga Błaszczyk 

  
 


