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Protokół Nr 10 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

dnia 10 października  2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji radny Hubert Jarek  otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Zdrowia i 

Pomocy Społecznej..Powitał członków Komisji, przedstawicieli Urzędu i mieszkańców Milanówka. 

Poinformował o nagrywaniu Komisji. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Hubert Jarek 

Radna Jolanta Nowakowska 

Radna Bożena Osiadacz 

Radny Waldemar Parol 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Omówienie uchwał podjętych przez Radę Seniorów na VI posiedzeniu sesji Rady Seniorów  

    Miasta Milanówka w dniu 5 września 2019r. 

3. Sprawy różne.  

W obradach udział brali również; 

Ośrodek Pomocy  Społecznej Pani Krystyna Kott 

Przewodnicząca Rady Seniorów 

Członkowie Rady Seniorów 

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

Ad.2 

Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie ; 

 

Przewodnicząca Rady Seniorów Małgorzata Strzałkowska poinformowała, że uchwała Nr 21 

dotyczy wniosku o pokrywanie kosztów 50% biletów za korzystanie przez milanowskich seniorów 

w oparciu o Kartę Seniora z basenu w Grodzisku Maz. W ramach Karty Dużej Rodziny mogą z 

basenu korzystać rodzice z dziećmi. W sytuacji kiedy babcia chce zabrać wnuka na basen musi 

zapłacić 11,00zł. Rada Seniorów uważa, że taki wniosek jest zasadny. 

Druga uchwała Nr 20 dotyczy zabezpieczenia środków w budżecie miasta wysokości 100 000,00zł, 

na wykonanie dla seniorów badan w zakresie Boreliozy. Pani Strzałkowska podkreśliła, że 

Milanówek jest bardzo skażony przez kleszcze. Duża grupa seniorów po wykonaniu płatnych badań 

uzyskała informacje, że bóle stawów i inne schorzenia wynikają z zakażenia boreliozą. Takie 

badania po skierowaniu od lekarza mogłyby być bezpłatne. Koszt jednorazowego badania obecnie 

wynosi 100,00zł. Dla seniorów jest to duży wydatek. 

Kolejna propozycja jest to wykonanie badań przesiewowych w zakresie wczesnego wykrycia 

nowotworów prostaty, jelita grubego, trzustki, sutka oraz pokrycia kosztów wykonania 

mammografii dla kobiet powyżej 60 roku życia. 
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Pani Strzałkowska zaznaczyła, że wnioski są składane w celu zabezpieczenia środków w budżecie 

na 2020 rok. 

Przewodnicząca Rady Seniorów odniosła się do wniosku dotyczącego bezpłatnego parkowania 

seniorów na terenie miasta. 

Pani Małgorzata Strzałkowska poruszyła temat związany z określeniem miejsc na przystanki 

komunikacji miejskiej. 

-Mieszkanka poruszyła temat braku miejsca dla zaparkowania autobusu miejskiego na ul. 

Brzozowej oraz zorganizowania przystanku w pobliżu przychodni na ul. Piasta. 

Radna Bożena Osiadacz odniosła się do długiego oczekiwania seniorów na Komisję Zdrowia. 

Radna popiera wnioski seniorów, określa potrzebę badań jako bardzo potrzebne. Radna uważa, że 

należy przesunąć wiek osób korzystających z badań powyżej 60 lat. 

Przewodniczący Komisji poruszył temat  badań w kierunku boreliozy. Rady podkreślił, że obecnie 

istnieją 

bardzo skuteczne badania. Radny zastanawia się czy lekarze wydaja skierowania na bardziej 

nowoczesne metody badań w tym kierunku. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że lekarze również preferują droższe ale skuteczne metody 

badań. 

Radny Waldemar Parol uważa, że Komisja Zdrowia wnioski seniorów powinna od razu 

przekazywać w formie swojego wniosku do uchwały. 

Przewodnicząca Rady Seniorów podkreśliła, ze wszystkie wnioski seniorów są dołączone do pisma 

przewodniego. Jeden plik dokumentów jest przesyłany do burmistrza drugi do Przewodniczącego 

Rady Miasta. Korespondencja mailowa jest dodatkową informacją ponieważ Sekretarz Miasta 

prosił o dodatkowe informacje z posiedzenia komisji. 

Przewodniczący zobowiązał się do przedstawienia wniosków na odpowiednich komisjach a 

następnie do  zdać raport z wyników.  

Kierownik OPS Pani Krystyna Kott nawiązała do uchwały w sprawie wykorzystania Ogólnopolskiej 

Karty Seniora. Zostały podjęte kroki regulujące tą kwestię. Zostało zadanie pytanie Stowarzyszeniu  

Manko które jest organizatorem programu i dystrybutorem Kart. W dniu dzisiejszym OPS 

otrzymało informację, że można karty wykorzystywać bez ich udziału, indywidualnie, dobrowolnie 

do tego do czego są OPS potrzebne. Karty będą potrzebne przede wszystkim do parkowania i jako 

identyfikacje seniora do dopłaty na basenie. Pani Kott podkreśliła, że do uchwały musi być 

napisany program w którym opisane będzie  w jako sposób będzie przysługiwała i komu, na jakiej 

zasadzie jak to będzie rozliczane. OPS może taki program przygotować. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że w ramach projektu według którego jest realizowany 

„Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” zachęceni oczekiwaniami seniorów OPS 

przygotował środki finansowe na  uruchomienie programu zawiązanego z opłatą za basen. 

Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z basenu całkowicie nieodpłatnie ale tylko w okresie 

zimowym ( okres 5 miesięcy). W okresie letnim sami seniorzy przyznają, że korzystają w mniejszym 

zakresie z basenu. 

Pani Kott zaznaczyła, że uruchomiono Kółko Tańca. Obecnie uczestniczy w zajęciach ok.20 osób. 

Zajęcia odbywają się przy ul. Warszawskiej 1a. 

Radny Waldemar Parol zapytał czy istnieje możliwość dowozu seniorów na basen. 

Pani Kott zwróciła się do Burmistrza o umożliwienie transportu na wszystkie zajęcia  organizowane 

przez OPS. W tej chwili są cztery kluby w których odbywają się zajęcia. 
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Radna Bożena  Osiadacz zapytała, czy zmiana trasy autobusów lub zorganizowanie transportu jest 

w ramach projektu. 

Pani Kott poruszyła temat uruchomienia „Męskiej Szopy”. Wstępnie ustalono, że takim miejscem 

będzie lokal przy ul. Inżynierskiej 4. 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie w sprawie pisma OPS dotyczącego usprawnienia 

transportu publicznego. 

Pani Kott poinformowała, że nie ma transportu do Klubu Seniora przy ul. Warszawskiej, 

Piłsudskiego, Podgórnej a w przyszłości ul. Inżynierska. 

Radna Jolanta Nowakowska nawiązała do trudności przemieszczania się seniorów. Radna zapytała 

czy OPS chce mieć własny transport.  

Pani Kott podkreśliła, że taki transport mógłby służyć nie tylko seniorom ale również osobom 

niepełnosprawnym, dzieciom, uczestnikom różnych programów celów integracyjnych, ponosiłoby 

to jakość usług publicznych. Dla dzieci niepełnosprawnych gmina jest zobowiązana zorganizować 

transport. 

Radna Jolanta Nowakowska stwierdziła, że gmina ma własny transport który funkcjonuje na 

zasadzie wynajęcia zewnętrznego przewoźnika. Radna nawiązała do budżetu obywatelskiego gdzie 

w ramach tego projektu można uzyskać środki na transport. 

Przewodnicząca Rady Seniorów odniosła się do linii transportu publicznego. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Zdrowia i  Pomocy Społecznej 

/-/ 

Radny Hubert Jarek 


