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Protokół Nr 19 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Dnia 21 grudnia 2020 r. 

 

Przewodniczący Komisji radny Hubert Jarek otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Zdrowia  

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

Lista obecności członków Komisji jest załącznikiem do protokołu. 

Komisja obyła się w trybie on-line na kanale You Tube Milanówek Miasto Ogród. 

 

Skład Komisji; 

Przewodniczący Hubert Jarek 

Radna Jolanta Nowakowska  

Radna Bożena Osiadacz 

Radny Waldemar Parol 

 
W obradach brały również udział: 
Kierownik OPS pani Krystyna Kott 

Pracownik OPS pani Paulina Tokarska  

 

Proponowany porządek obrad:  

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie: 

a) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2021 r. 

  

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad.Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku 

obrad. 

Komisja w głosowaniu: 4 - za, przyjęła porządek obrad bez zmian. 
Przewodniczący Hubert Jarek za  
Radna Jolanta Nowakowska za 
Radna Bożena Osiadacz za 
Radny Waldemar Parol za 
 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie:  

a) Uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2021 r. 

 

Przewodniczący Komisji zaproponował, żeby skupić się na zmianach w projekcie uchwały, 

ponieważ ten projekt był już omawiany. 

Kierownik OPS Krystyna Kott oceniła propozycję przedmówcy pozytywnie. Pani Kott podkreśliła, 

że sam program jest kontynuacją działań, które zostały rozpoczęte wcześniej. Jeżeli zachodzą 

szczególne okoliczności to są uwzględniane w programie. Na dzień dzisiejszy taka okolicznością jest 

pandemia. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie propozycję, żeby skupić się na zmianach  

w projekcie uchwały. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała propozycję jw. 

Przewodniczący Hubert Jarek za, radna Jolanta Nowakowska za, radna Bożena Osiadacz za, radny 

Waldemar Parol za. 
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Kierownik OPS pani Krystyna Kott zaprosiła autorkę „Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek 

na 2021 r.” Pani Kott przypomniała, że OPS jest tą instytucją, która jest zobligowana, przez RMM do 

przygotowania rokrocznie tego programu. Program ma charakter rocznej realizacji. W tym roku 

program został przygotowany na rok 2021. Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi OPS. 

Gmina musi taki program przygotować na podstawie art. 18, ust.2 ustawy o samorządzie gminnym. 

Celem programu, jest zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób 

uzależnionych od alkoholu, udzielanie rodzinom gdzie występują problemy alkoholowe pomocy 

psychologicznej i prawnej a w szczególności ochrony gdzie występuje przemoc w rodzinie, 

prowadzenie działalności profilaktycznej, informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania 

problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, a w szczególności dla dzieci i młodzieży w 

tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. Program obejmuje działania, które dotyczą 

wspomagania instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu problemów 

alkoholowych, występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego, wspieranie 

zatrudnienia socjalnego oraz poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej. 

Ten program został dołączony do uchwały, jako załącznik. Pani Kott poprosiła autorkę programu, 

która w OPS wspólnie z panią Magdaleną Jachna odpowiedzialna jest za monitorowaniem programu 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, o przedstawienie programu. 

Pani Paulina Tokarska przybliżyła zagadnienia zawarte w programie pt. „Gminnego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście 

Milanówek na 2021 r.”  

Gminny Program jest finansowany ze środków pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń za 

sprzedaż napojów alkoholowych w gminie. Program jest realizowany w oparciu o ustawę  

o wychowaniu w trzeźwości, o ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii, przeciwdziałaniu przemocy. 

Głównym celem jest rozwój i doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania uzależnieniom oraz 

przemocy w rodzinie w sposób dostosowany do zmieniających się potrzeb i zagrożeń, 

uwzględniającego w szczególności zapobieganie uzależnieniom przez systematyczną realizację 

różnych form oddziaływań skierowanych do społeczności lokalnej oraz niwelowanie skutków 

uzależnień. Szczegółowe cele dotyczą ograniczenia szkód zdrowotnych, społecznych wynikających 

ze spożywania alkoholu, ograniczenie dostępności i zmiana struktury spożywania alkoholu, 

ograniczenie zburzeń życia rodzinnego w tym szkód zdrowotnych, ograniczenie zjawiska spożycia 

alkoholu przez młodzież, promocja zdrowego stylu życia.  

W 2021 roku, pomimo ciężkiej sytuacji związanej z COVID, udało się przejść na działania on-line. 

Pani Tokarska podkreśliła, że pisała program z panią Magdą Jachno. Obie panie ukończyły różne 

kursy i szkolenia również w zakresie profilaktyki, pozwalające na pracę z dziećmi w szkołach. Jest to 

duża korzyść, ponieważ robiąc działania profilaktyczne zwłaszcza rekomendowane, zostają środki, 

które można wydać na materiały edukacyjne. 

Dla dorosłych mieszkańców Milanówka, były prowadzone wykładu on-line.  W tych wykładach brało 

udział bardzo dużo rodziców mających niepełnosprawne dzieci. Wcześniej nie prowadzono badań  

w tym zakresie. Rodzice niepełnosprawnych dzieci nie mogli pozwolić sobie na uczestnictwo w tych 

zajęciach wcześniej. Dopiero podczas spotkań on-line część z tych osób mogła skorzystać  

z wykładów.  Punkty informacyjno konsultacyjne w okresie pandemii przeszły na działanie 

telefoniczne. Od września wznowione zostały wznowione spotkania indywidualne. Obecnie część 

specjalistów prowadzi konsultacje telefonicznie a część osobiście. 

W 2021 roku planowana jest kontynuacja Gminnego Programu działając również on-line. 

Pani Tokarska jest przekonana, że uda się prowadzić profilaktykę w ten sposób. Zebrane dane 

wskazują na większe spożycie alkoholu w okresie pandemii, dlatego profilaktyka jest bardzo ważna. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że są wprowadzane ciekawe rozwiązane, które mają 

funkcjonować w okresie po COVID-19. Coraz więcej firm przechodzi na system pracy mieszany. 
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Zwłaszcza, że według informacji zagranicznych i krajowych pojawił się nowy szczep CIVID. Nie 

wiadomo, co nas czeka w najbliższym czasie. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek 

na 2021 r.  

Komisja w głosowaniu: 4-za pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Przewodniczący Hubert Jarek za, radna Jolanta Nowakowska za, radna Bożena Osiadacz za, radny 

Waldemar Parol za. 

Radna Bożena Osiadacz podziękowała pracownikom socjalnym za pracę w tych trudnych czasach. 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 
 
Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
/-/ 
Radny Hubert Jarek 
 
 
Protokołowała: 
/-/ 
Małgorzata Obwojska   
 


