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Protokół Nr 13 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

dnia 23 styczeń 2020 r. 

 

Przewodniczący Komisji radny Hubert Jarek otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Zdrowia 

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

o nagrywaniu Komisji. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Hubert Jarek 

Radna Jolanta Nowakowska( nieobecna) 

Radna Bożena Osiadacz 

Radny Waldemar Parol 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad.  

2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie:  

a) zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r.  

w sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz 

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.  

b) zmiany uchwały Nr 146/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 roku dotyczącej 

ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych mieszkańców Miasta Milanówka  

3. Sprawy różne.  

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w sprawach różnych poruszy trzy tematy istotnych dla 

mieszkańców. Są to; 

- sprawy związane z byłą protezownią i stworzenia tam Centrum Usług Wspólnych, 

- postulaty Rady Seniorów,  

- informacje dotyczące Szpitala Zachodniego w Grodzisku Maz. 

Ad.2 

Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie; 

a) zmieniająca uchwałę Nr 143/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 r. w 

sprawie: Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz 
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podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że zmiana dotyczy dopasowania do obecnie 

obowiązujących przepisów. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały jw. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

b) zmiany uchwały Nr 146/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 roku 

dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta Milanówka. 

Przewodniczący poinformował, że uchwała dotyczy ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia 

odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych mieszkańców miasta 

Milanówka. Uchwała jest dopasowana do ustawy. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Nr 

146/XII/19 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 listopada 2019 roku dotyczącej ustalenia 

szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych mieszkańców miasta Milanówka. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Ad.3.  

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji poruszył temat Centrum Usług Wspólnych, które maja być stworzone  

w byłej Protezowni na osiedlu Berliny. Odbyło się spotkanie mieszkańców osiedla z Burmistrzem. 

Problemem, który obecnie wstrzymuje prace, są komórki mieszkańców znajdujące się przy tym 

budynku. Miasto musi uzyskać zgodę mieszkańców na przeniesienie ich w inne miejsce. Jest to 

warunek przystąpienia do dofinansowania ze środków zewnętrznych. Środki te pozwolą na 

wybudowanie Centrum Usług Wspólnych. Rozpatrywany jest projekt, który może przynieść 

dofinansowanie w kwocie 2 000 000,00zł. W najbliższych dniach odbędzie się spotkanie Burmistrza 

z mieszkańcami, które ma wyjaśnić tę kwestię.  

Radna Bożena Osiadacz zadała pytanie dotyczące usunięcia azbestu z budynku Protezowni. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że są to dalsze kroki w kierunku budowy CUW. Obecnie 

planowane są prace planistyczne. 

Radny odniósł się do postulatu Rady Seniorów i odczytał ich treść. 

Dotyczyły one: ·- Budowy wiat z ławeczkami na przystankach autobusowych.  

- Ułożenie na przystankach chodników z krawężnikami, które umożliwią starszym ludziom wejście  

i wyjście z autobusu.  

W tym przypadku radny otrzymał informacje, że autobusy muszą mieć funkcję obniżania ramp. 

Budowanie instalacji, o które poprosiła Rada Seniorów nie są stosowane. 
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- Oznaczenie na jezdni miejsc przystankowych, zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Oznaczenie 

takich miejsc zapobiegnie nieporozumieniom między użytkownikami jezdni a obsługą autobusów, 

zajeżdżanie pasa drogi, parkowanie w miejscu postoju autobusów. 

- Tzw. zygzaki na jezdni, zostały zatwierdzone w nowej organizacji ruchu. Prace związanie z ich 

wytyczeniem ruszą na wiosnę wraz z poprawą warunków pogodowych. 

- Rozwiązanie problemu wytyczenia przystanku w pobliżu przychodni przy ul. Piasta. Radny 

otrzymał informacje, że najbliższy przystanek jest przy ul. Mickiewicza. W miejscu gdzie autobus 

jedzie przy samej przychodni, jedzie tylko w kierunku ul. Kościuszki. W związku z tym obsługuje 

tylko jeden kierunek ruchu. Przybliżenie przystanku w obu kierunkach jest rozważane, ale trudno 

jest znaleźć idealną lokalizację. Sprawę prowadzi TOM pod nadzorem Wiceburmistrza. 

Przewodniczący Komisji omówił informacje dotyczące Szpitala Zachodniego. Radny jest jednym  

z członków tamtejszej komisji. Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na Informator Medyczny, w 

którym są opisane wszystkie informacje dotyczące działalności szpitala.  Radny nawiązał do tematu 

dużych problemów dotyczących SOR, trudności z zatrudnieniem lekarzy. Radny zwrócił uwagę na 

pracę dyrektor szpitala, panią Krystynę Kukiz. W wyniku działań pani Kukiz szpital otrzymał 

dofinansowanie na rozwój, zmniejsza się zadłużenie szpitala przy jednoczesnych inwestycjach. 

Radny Waldemar Parol poruszył temat braku środków w budżecie z przeznaczeniem na budynek 

Protezowni. Radny uważa, że jeżeli mieszkańcy wyrażą zgodę na zmiany, środki można by było 

wykorzystać na pierwsze prace, obsługę prawną, projekt. Radny podkreślił, że na najbliższe trzy 

lata nie ma takiej pozycji w WPF. Informacje dotyczące utworzenia Centrum Usług Wspólnych nie 

są pewne. Nie ma działań w kierunku jakichkolwiek prac dotyczących CUW. Radny uważa, że 

należy zabezpieczyć środki na ten cel. Budowa CUW jest ważnym problemem dla mieszkańców 

Milanówka, ponieważ brakuje usług związanych z rehabilitacją. Należy rozważyć również inną 

lokalizację, jeżeli wspólnota nie wyrazi zgody. 

Przewodniczący Komisji odniósł się do wypowiedzi przedmówcy. Radny poinformował, że na 

najbliższym spotkaniu ma być przedstawiona konkretna propozycja dla mieszkańców. Trudna 

sytuacja finansowa miasta powoduje wstrzymanie nakładów na inwestycje. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że problem braku rehabilitacji trwa od wielu lat. Obecnie 

rehabilitacją zajmuje się OPS, ale dotyczy to ograniczonej grupy mieszkańców. Rehabilitacja  

w Grodzisku Maz. Jest utrudniona ze względu na dojazd. Milanówek ma duży procent ludzi 

starszych, którzy wymagają takich usług. 

Przewodniczący Komisji potwierdził, że Milanówek jest miastem, w którym mieszka dużo osób  

w wieku senioralnym. Rehabilitacji wymagają też dzieci. Miasto potrzebuje ośrodka, który 

zaproponuje rehabilitacji na odpowiednim poziomie. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że Komisja Zdrowia powinna wystosować wnioski, postulaty w tej 

sprawie do władzy wykonawczej.   

Przewodniczący Komisji poinformował, że w ramach działań Komisji przekaże prośbę do 

Sekretarza Miasta, w sprawie uczestniczenia w spotkaniach dotyczących powstania Centrum 

Rehabilitacji członków Komisji Zdrowia. 
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Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

 /-/ 

Radny Hubert Jarek 


