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Protokół Nr 40/21
ze zdalnego posiedzenia

Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 24 lutego 2021 r.

Zdalne posiedzenie Komisji odbyło się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej, radnej Elżbiety Siwek,
w godzinach od 1615 do 1648.

W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Roman Krzywiec.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja Komendanta Powiatowego PSP o stanie bezpieczeństwa powiatu w

zakresie ochrony przeciwpożarowej.
4. Zatrucie tlenkiem węgla – informacja Komendanta Powiatowego PSP na temat

podjętych działań w kierunku ewentualnego zapobiegania i zwalczania zagrożenia.
5. Przyjęcie protokołów z minionych posiedzeń Komisji.
6. Sprawy różne.
7. Zakończenie obrad.

Ad. 2
Nie zgłoszono uwag do ww. porządku obrad.

Ad. 3
Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku Roman Krzywiec

udzielił informacji w kwestii stanu zatrudnienia, posiadanego sprzętu i pojazdów powiatowej
jednostki ratowniczo – gaśniczej w Otwocku oraz posterunku czasowego znajdującego się w
Starej Wsi. Wspomniał również o funkcjonujących ochotniczych jednostkach straży
pożarnych. Następnie streścił działalność PPSP w roku 2020 informując o kontrolach oraz
akcjach ratowniczych związanych z pożarami, wypadkami i anomaliami pogodowymi.

Ad. 4
Komendant PPSP powiadomił o odbytych w minionym roku interwencjach

związanych z zatruciem lub podejrzeniem zatrucia tlenkiem węgla. Nadmienił również o
kampanii „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!”, która ma na celu ukazać zagrożenia
związane z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych i
zatruciem tlenkiem węgla.

Przewodnicząca Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa zapytała, czy są
prowadzone działania prewencyjne dotyczące powyższego tematu oraz poprosiła o informacje
w sprawie stanu wody w rzece Wiśle na terenie Powiatu Otwockiego.

Komendant PPSP odpowiedział, że działania prewencyjne ze względu na panującą
pandemię nie odbywają się. Stan wody w Wiśle na terenie Powiatu Otwockiego jest stabilny.

Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, radny Roman Srebnicki zadał pytanie w kwestii
kontroli dostępu do hydrantów zewnętrznych (podziemnych i nadziemnych) w gminie
Celestynów.

Komendant PPSP udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie.
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Radny Jacek Czarnowski postawił wniosek, aby Zarząd Powiatu w ramach promocji
wyegzekwował środki na zakup czujników czadu w celu podniesienia świadomości
społecznej.

Radny Janusz Goliński zapytał o ilość fałszywych alarmów oraz poprosił o baczne
monitorowanie stanu wody w Wiśle ze względu duże wzrosty temperatury.

Komendant udzielił odpowiedzi i pozytywnie ustosunkował się do prośby.
Radna Kinga Błaszyk nawiązując do wypowiedzi radnego Jacka Czarnowskiego

poinformowała, że rozmowy dotyczące zakupu czujników czadu i utworzenia akcji zostały
już podjęte.

Następnie Komendant PSP na prośbę Przewodniczącej Komisji udzielił informacji
związanych z kontrolami odbywającymi się z ramienia Straży Pożarnej.

Ad. 5
Protokół Nr 39/21 z posiedzenia Komisji w dniu 27 stycznia 2021 r. został przyjęty 8

głosami „za”, przy 1 głosie „wstrzymującym się”.

Ad. 6
Radni nie zgłosili spraw różnych.

Ad. 7
Na tym posiedzenie zakończono.

Sporządziła:

Paulina Przybysz

Przewodniczyła:

Elżbieta Siwek


