Protokół Nr 41/21
ze zdalnego posiedzenia
Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa
w dniu 24 marca 2021 r.
Zdalne posiedzenie komisji odbyło o się przy pomocy wideokonferencji na platformie
Zoom oraz platformy radni.info, pod kierunkiem Przewodniczącej Komisji Zdrowia, Rodziny
i Bezpieczeństwa, radnej Elżbiety Siwek w godzinach od 1615 do 17 46.
W posiedzeniu wzięli udział członkowie Komisji, zgodnie z załączoną listą obecności
oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka, Sekretarz
Powiatu Andrzej Solecki i I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzej
Bełz.

Porządek posiedzenia:
1. Rozpoczęcie posiedzenia.
2. Przywitanie Radnych i zaproszonych Gości.
3. Przyjęcie porządku obrad posiedzenia Komisji.
4. Krótkie omówienie sprawozdania rocznego Komendy Powiatowej Policji oraz
omówienie planowanych działań prewencyjnych w 2021 roku.
5. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał na XXXIII sesję Rady Powiatu
Otwockiego:
1) sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie
powiatu otwockiego;
2) w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które
zostaną przeznaczone środki PFRON;
3) w sprawie przekształcenia placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla
Dzieci w Otwocku z siedzibą przy ul. Komunardów 10, utworzenia trzech
placówek opiekuńczo-wychowawczych, nadania im statutów oraz połączenia z
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku;
4) w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
w Powiecie Otwockim na lata 2021 - 2023”;
6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa za rok
2020.
7. Sprawozdanie z efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2020.
8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku
za 2020 rok.
9. Sprawy różne.
10. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji Zdrowia, Rodziny i
Bezpieczeństwa.
11. Zakończenie posiedzenia.
Ad. 3
Radni nie zgłosili uwag do ww. porządku obrad.
Ad. 4
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Otwocku Jędrzej Bełz przedstawił
sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Otwocku oraz informację o
stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Otwockiego (pismo z dnia
02.03.2021 r., znak sprawy: SRP..0004.9.2021). Omówił również planowane działania
1

prewencyjne na kolejny rok m.in. związane z kontrolą miejsc grupowania się młodzieży
spożywającej alkohol lub substancje psychoaktywne (ogniwo ds. nieletnich i patologii),
zapobieganiem rozprzestrzeniania się COVID-19, bezpieczeństwem nad wodą oraz
bezpieczną drogą do szkoły, kontrolą ruchu drogowego (zwłaszcza pod kątem trzeźwości
kierowców oraz motocyklistów i kierowców dużych pojazdów), w okresie świątecznym
kontrolowaniem lasów, współpracą ze Strażą Ochrony Kolei oraz Powiatowym Inspektoratem
Weterynarii (wydział prewencji).
Radny Jacek Czarnowski zapytał, w jaki sposób radni mogliby wspomóc i wesprzeć
jednostkę Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.
I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji poinformował o zapotrzebowaniu
jednostki na pojazdy oraz sprzęty typu mierniki stężenia alkoholu we krwi i wkłady (kasety)
testowe do tzw. urządzenia Dräger, którego zadaniem jest szybka i efektywna identyfikacja
kierowców jeżdżących pod wpływem środków psychoaktywnych. Kasety, ze względu na ich
wysoką cenę i małą ilość, używane są w sposób racjonalny i przemyślany, jedynie w
uzasadnionych przypadkach.
W związku z powyższym radny Jacek Czarnowski zaproponował, aby Komisja
zawnioskowała do Zarządu Powiatu o wyegzekwowanie środków z budżetu na zakup, co
najmniej 100 kaset do urządzenia do detekcji narkotyków dla Komendy Powiatowej Policji w
Otwocku.
Przewodnicząca Rady Powiatu Grażyna Kilbach oraz radny Janusz Goliński poparli
powyższy wniosek.
Wniosek:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa wnioskuje, aby Zarząd Powiatu
wyegzekwował środki finansowe na zakup minimum 100 kaset do urządzenia Dräger.
Głosowanie: „za” – 7 osób (jednomyślnie).
Ad. 5
1) Sekretarz Powiatu Andrzej Solecki przedstawił projekt uchwały Nr 1.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 7 członków pozytywnie
zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Głosowanie: „za” - 6 osób, „wstrzymała się”- 1 osoba.
2) Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Małgorzata Woźnicka omówiła
projekt uchwały Nr 2.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 6 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
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3) Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka zreferowała projekt uchwały Nr 3.
Radny Janusz Goliński zapytał, jaki jest koszt utrzymania jednego dziecka oraz jakie jest
obłożenie liczby wychowanków placówki opiekuńczo-wychowawczej Domy dla Dzieci
w Otwocku.
Dyrektor PCP powiedziała, że koszt utrzymania jednego dziecka wynosi ok. 5 tys. zł.
Liczba wychowanków w ciągu roku jest przekroczona, aktualnie jednak są dwa miejsca
wolne.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
4) Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka przedstawiła projekt uchwały Nr 3.
Przewodnicząca Komisji poddała głosowaniu ww. projekt.
Opinia Komisji:
Komisja Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa w obecności 8 członków jednomyślnie
pozytywnie zaopiniowała przedmiotowy projekt uchwały.
Ad. 6
Sprawozdanie z pracy Komisji Zdrowia, Rodziny i Bezpieczeństwa za rok 2020
zostało przyjęte jednomyślnie pozytywnie w obecności 8 członków Komisji (w załączeniu).
Ad. 7
Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka omówiła krótko sprawozdanie z efektów pracy
Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2020 (znak sprawy:
SRP.0002.XXXIII.2021).
Ad. 8
Dyrektor PCPR Małgorzata Woźnicka przedstawiła najważniejsze informacje ze
sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Otwocku za 2020
rok (znak sprawy: SRP.0002.XXXIII.2021).
Ad. 9
Przewodnicząca Komisji poinformowała o wpłynięciu do Komisji anonimowego
pisma z dnia 15.03.2021 r. w sprawie skargi na Zarząd Domu Pomocy Społecznej w Otwocku
(w załączeniu).
Radny Jacek Czarnowski zapytał, w jakim trybie rozpatrujemy ten anonim.
Przewodnicząca Komisji powiedziała, że anonim nie powinien w ogóle podlegać
rozpatrzeniu.
Radna Kinga Błaszczyk zaznaczyła, ze Starosta Otwocki wystąpił do nadzoru
Wojewody o przeprowadzenie niezależnej kontroli jednostki. W wyjaśnienie sprawy jest
zaangażowana także Dyrektor PCPR Pani Małgorzata Woźnicka. Po kontroli będzie można
już udzielić w tej kwestii więcej informacji.
Ad. 10
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Protokół Nr 40/21 z posiedzenia Komisji w dniu 24.02.2021 r. został przyjęty
jednomyślnie w obecności 8 członków Komisji.
Ad. 11
Na tym posiedzenie zakończono.
Do Komisji wpłynęła poniższa korespondencja:
− Wyciąg Nr 1193 z projektu protokołu Nr 148/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Otwockiego w dniu 17.02.2021 r. oraz Wyciąg Nr 1210 z projektu protokołu Nr
149/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu Otwockiego w dniu 24.02.21 r. (znak sprawy:
SRP.0002.XXXIII.2021);
− Wyciąg Nr 1199 z projektu protokołu Nr 148/21 z posiedzenia Zarządu Powiatu
Otwockiego w dniu 17.02.2021 r. (znak sprawy: SRP.0004.8.2021).

Sporządziła:

Przewodniczyła:

Paulina Przybysz

Elżbieta Siwek
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