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Protokół Nr 14 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

dnia 24 kwietnia 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. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Hubert Jarek 

Radna Jolanta Nowakowska  

Radna Bożena Osiadacz 

Radny Waldemar Parol 

 

Proponowany porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a. przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 

2019 rok; 

b. przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz 

przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Miasta 

Milanówka; 

c. przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016–2020 za rok 2019. 

3. Opinia Komisji dotycząca pisma z dnia 21.04.2020 r. (zarejestrowanego w Urzędzie Miasta 

Milanówka pod numerem 03730.2020) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Milanówku w sprawie podjęcia uchwały Rady Miasta Milanówka dotyczącej 

graniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych tj. do godziny 22: 00 do 

godziny 6: 00 na terenie całego miasta. 

4. Sprawy różne. 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 

Ad.2. Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 

2019 rok; 

 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Krystyna Kott poinformowała o działalności OPS  

w 2019 roku.  
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W OPS zatrudnionych jest 44 pracowników w tym 14 pracowników merytorycznych do obsługi 

wszystkich zadań. Pozostali to pracownicy konsultujący, administracyjni praz kierownictwo. Budżet 

w roku 2019 był bardzo duży. W planie budżetu było 25 703 906,40 zł.  Budżet zrealizowani w 

97,9%.  Wszystkie zadania zostały zrealizowane. Realizacja zadań bardzo szczegółowo została 

opisana w sprawozdaniu. Pani Kott podkreśliła świetną pracę zespołu OPS, która pozwoliła na 

realizacje bogatego programu. OPS mógł liczyć również na pomoc różnych organizacji społecznych, 

osób prywatnych, urzędników. Dużym problemem, z którym boryka się OPS są kłopoty lokalowe. 

Pomimo to, wszystkie zadania zapisane w statucie udało się zrealizować. Większość tych zadań 

dotyczy wypłaty świadczeń wychowawczych, pielęgnacyjnych, które są finansowane z budżetu 

państwa. W roku 2019 zapoznano się z nowa, jakością usług społecznych, które były kierowane do 

mieszkańców Milanówka, dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej. Priorytetem są usługi 

pielęgnacyjne, ponieważ w Milanówku zamieszkuje duża grupa seniorów. Nastąpił rozwój usług 

sąsiedzkich, specjalistycznych usług polegających na usprawnianiu podopiecznych w domach.  

W 2019 roku skorzystało z nich 70 mieszkańców. Realizowano również e-usługi, polegające na 

monitorowaniu opaską monitorującą stan zdrowia osób samotnych, które maja problemy w 

poruszaniu się. Z takiej opaski korzystało 30 osób. Zapotrzebowanie na takie usługi są duże.  

Z uwagi na takie sygnały, sięgnięto po dodatkowe środki finansowe na usługi opiekuńcze z 

programu rządowego skierowanego do osób niepełnosprawnych. OPS wystąpił o takie środki dla 

10 nowych osób. W tej chwili umowa jest finalizowana. Usługi opiekuńcze są bardzo ważne, 

ponieważ zwiększa się ilość osób potrzebujących taka formę pomocy. Realizowano również 

świadczenia dotyczące;  

- wypłacanie świadczenia społeczne, 

- udzielano pomocy w formie obiadów dla osób dorosłych i dzieci, 

- realizowani pomoc w postaci pobytu dzieci w ośrodku wsparcia, 

- realizowano trzy projekty unijne tzn. „ Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”,  

„Q-współpracy”. 

Wszystkie informacje zostały w formie papierowej i elektronicznej przekazane do Rady Miasta. 

 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że bardzo ważne jest budowanie lokalnego systemu wsparcia. Jest 

to proces długotrwały. Polega na wprowadzaniu urozmaiconych usług lokalnych. OPS jest w trakcie 

przygotowywania nowego wniosku o środki unijne na kontynuacje tego projektu, który daje formę 

wsparcia dla osób starszych. Ośrodek będzie starał się o 2 000 000,00zł. Obecny projekt kończy się 

w czerwcu 2021roku. Składając nowy wniosek, OPS będzie występował o kontynuację projektu 

przez następne 2 lata.  

Pani Krystyna Kott podjęła działania w kierunku utworzenia Centrum Usług Społecznych w 

Milanówku. W tym celu należy przekształcić OPS. Pani Kott złożyła wniosek o środki unijne, które 

w całości sfinansują to przekształcenie. Jeżeli OPS otrzyma środki na ten cel, Pani Kott udzieli 

szczegółowych informacji na ten temat. Przekształcenie będzie polegało na tym, że OPS będzie 

tylko częścią tego centrum, natomiast samo centrum skupi się na działaniach związanych z 

organizacją usług społecznych nie tylko dla mieszkańców, którzy wymagają takiej pomocy, ale dla 

wszystkich mieszkańców w ramach działalności profilaktycznej. Jeżeli uda się pozyskać środki  

( ponad 3 000 000,00zł), to od przyszłego roku OPS będzie wprowadzało to przekształcenie. Szanse 

są bardzo duże, ponieważ OPS kończy realizację dużego projektu dotyczącego usprawnień 

organizacyjnych, na które również otrzymano środki z Unii Europejskiej. Przekształcenie to 

polegało na rozdzieleniu pracy socjalnej od postępowań administracyjnych. Położono nacisk na 
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zbudowanie takiej pracy socjalnej, który w dobie kryzysu spowodowanego epidemią, będzie miał 

ogromne pole do działania. Z samego sprawozdania również wynika, że praca socjalna w ciągu 

ostatnich lat, sukcesywnie zwiększa kontakt osobami potrzebującymi pomocy i zwiększa pomoc w 

wychodzeniu z trudnej sytuacji życiowej. Kierownik OPS uważa, że na terenie Milanówka powinien 

powstać ośrodek wsparcia dla osób starszych i niepełnosprawnych. Cały czas są czynione starania, 

żeby taki ośrodek powstał. Pani Kott stara się o środki na wybudowanie, uruchomienie, 

dostosowanie ośrodka wsparcia. Przygotowywana jest dokumentacja w celu pozyskania środków 

na wybudowanie takiej placówki. Brak siedziby dla OPS jest dużym utrudnieniem w jego 

funkcjonowaniu. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do punktu 3 raportu, oraz do wykresu na stronie 24. 

Radna zadała pytanie dotyczące wolontariatu, w sprawie prowadzenia zajęć z odrabianiem lekcji. 

Radna zapytała również o „Męską Szopę”.  

Pani Krystyna Kott poinformowała, że „Męska szopa” jest w trakcie realizacji. ZGKiM 

wygospodarował pomieszczenie przy ul. Inżynierskiej 3a, gdzie w części budynku będzie 

prowadzona ta działalność. Powierzchnia pomieszczenia to ok. 50 m2. Do tego należy również 

miejsce ogrodowe. 

Radna Jolanta Nowakowska zauważyła, że zrezygnowano z mobilnego miejsca na prowadzenie 

„Męskiej szopy” na rzecz stacjonarnego miejsca.  

Pani Kott potwierdziła. Pani Kierownik uważa, że jest to lepsze rozwiązanie.  

Kierownik OPS podkreśliła, że brak siedziby bardzo utrudnia prace i jest kosztowne.  

Pani Kott dodała, że w mieście lawinowo rośnie liczba osób wymagających całodobowej opieki. 

OPS przygotowuje dokumentacje do Domów Pomocy Społecznej. Pobyt w tych domach jest 

kosztowny. Gmina ponosi wysokie koszty związane z pobytem takich osób w placówce, dlatego, że 

dochody tych osób nie są wysokie. Są to najczęściej osoby samotne lub sytuacja rodzin tych osób 

jest taka, że nie można wyegzekwować, ani ściągnąć środków finansowych na pokrycie, chociaż 

części opłaty za pobyt. Jest to zadanie własne o charakterze obowiązkowym gminy. 

Powstanie placówki o charakterze dziennym, gdzie można umieścić około 30 osób, byłoby 

zdecydowanie tańszym rozwiązaniem. Średnia dopłata do pobytu osoby w Domu Pomocy 

Społecznej wynosi ponad 3 000,00zł. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy ktoś robił kalkulację dotyczącą kosztów pobytu w dziennym 

ośrodku. 

Pani Kott zaznaczyła, że obserwuje koszty pobytu w Domach Opieki. Pomoc usługowa, obiady, 

pomoc rehabilitacyjna ze strony gminy, jest tańsza niż 3 000,00zł.  

Radna Bożena Osiadacz nawiązała do tematu powstania ośrodka wsparcia. Radna zauważyła, że 

pracownicy socjalni mają obecnie dużo pracy. Obecna sytuacja zmusza do zabezpieczeń 

pracowników przed skutkami pandemii. Radna zapytała, czy OPS posiada środki zabezpieczające  

w wystarczającej ilości. 

Pani Kierownik poinformowała, że dotychczas nie było nie było konieczności interwencji. W razie 

takiej konieczności, oprócz rękawiczek, maseczek i płynów dezynfekujących, innych środków 

ochrony w OPS nie ma. W dostarczaniu tych środków wspiera OPS gmina. Instytucje nadzorcze 

również wysłały zapytania, czy są potrzebne inne środki ochrony. OPS złożył takie 

zapotrzebowania. Ośrodek wystąpił również do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Środków 

Unijnych o zwiększenie środków finansowych z przeznaczeniem na wydatki ochronne dla 

seniorów, ale również dla obszaru usług sąsiedzkich. 
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Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że pracownicy też muszą być zabezpieczeni, ponieważ nie 

wiadomo jak sytuacja zmieni się jesienią. Pracownicy muszą pracować w terenie. 

Pani Kott nawiązała do wytycznych danych przez Wojewodę Mazowieckiego nakazujących 

prowadzenie wywiadów przez telefon. Na drzwiach siedziby OPS jest skrzynka pocztowa, gdzie 

każdy z klientów może przyjść i wszystko, co ma do powiedzenia, napisać i wrzucić do tej skrzynki. 

Skrzynka jest opróżniana codziennie. Wypłaty z kasy są zlikwidowane. Pieniądze są przelewane na 

konto lub adres zamieszkania. Na miejscu wydawane są tylko talony. 

Radny Waldemar Parol zapytał czy placówki OPS będą sukcesywnie otwierane. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że po przeanalizowaniu dokumentu z 19 kwietnia i po odbyciu 

wielu rozmów stwierdzono, że placówko OPS nie zostaną w najbliższym czasie otwarte. 

Pracownicy muszą załatwiać wszystkie sprawy z zachowaniem bezpieczeństwa. Dużym problemem 

byłaby sytuacja, w której trzeba by było przystąpić do interwencji np. w przypadku przemocy 

wobec osoby starszej. Odzież ochronna powinna znajdować się w Ośrodku. 

Radny Waldemar Parol zapytał ilu mieszkańców Milanówka znajduje się w Domach Opieki 

Społecznej, za których pobyt płaci miasto.  

Pani Krystyna Kott poinformowała, że jest to 31 osób. 

Radny Waldemar Parol zapytał, jaka kwota jest wypłacana za pobyt w Domach Opieki Społecznej. 

Środki wypłacane na ten cel wynoszą ok. 36 000, 00 zł w stosunku rocznym na jedna osobę. Radny 

podkreślił wysoki procent ludności w wielu senioralnym. Radnego niepokoi sprawa dotycząca 

Domu Dziennego Pobytu Seniora. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że jego zdaniem powinna powstać analiza dotycząca 

utworzenia Centrum Usług Społecznych. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że we wniosku o utworzenie Centrum Usług Społecznych 

zostały zagwarantowane środki finansowe na przeprowadzenie diagnozy społecznej na terenie 

Milanówka. 

Radna Jolanta Nowakowska poruszyła temat projektu „Dzienny Pobyt Seniora”. Radna zapytała o 

możliwość pozyskania środków zewnętrznych na ten cel.  

Pani Krystyna Kott zaznaczyła, że takie środki były już przyznane ( 300 000,00zł). Środki te nie 

zostały wykorzystane i trzeba je było oddać, ale można wystąpić o nie ponownie. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała o miejsce przy ul. Marszałkowskiej. 

Pani Krystyna Kott wyjaśniła, że jest to działka, która można wykorzystać na utworzenie Centrum 

Rozwoju Usług Społecznych. W planowanym obiekcie powstałoby Centrum Wsparcia oraz 

Centrum Rehabilitacyjno Społeczne. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały  

w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Milanówku za 2019 rok. 

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 
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b) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz 

przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Miasta 

Milanówka; 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że jest to nowy program na lata 2019-2021. Program jest 

kontynuacja z lat poprzednich. 

 Program zawiera następujące działania;             

- Klub Wparcia dla Dzieci i Rodzin,  

- Asystent rodziny, 

- Milanowska Karta Rodziny 3+, która działa przy Karcie Dużej Rodziny, 

- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie w sprawie wolontariuszy w zakresie odrabiania lekcji  

z dziećmi. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że wszystkie dzieci, które uczestniczą w zajęciach Klubu 

Środowiskowego mogą korzystać ze wsparcia wychowawcy lub wolontariuszy.  W toku 2019 było 

dwóch wolontariuszy, którzy udzielali takiej pomocy.  Większe możliwości w tym zakresie są na ul. 

Szkolnej 12, ponieważ są tam dobre warunki do prowadzenia nauki. Pomoc otrzymują wszystkie 

dzieci, które przyjdą do klubu. W 2019 roku wolontariusze nie udzielali pomocy w domu dzieci. 

Radna Bożena Osiadacz pozytywnie odniosła się do programu dotyczącego wspomagania dzieci  

w nauce.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywna opinię w sprawie przyjęcia 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2019 rok oraz przedstawienia 

potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2020 na terenie Miasta Milanówka. 

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 

c) przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016–2020 za rok 2019. 

Pani kierownik OPS Krystyna Kott poinformowała, że sprawozdanie zostało przygotowane w 

większości przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Pana Pawła Kondysa i oparte 

jest na działaniach tego zespołu. W roku 2019 założono w Milanówku 17 nowych kart, czyli 

wszczęto jednocześnie 17 nowych procedur „Niebieskiej Karty”. W 2018 roku realizowano 15 kart. 

W 2019 roku zamknięto 11 kart. W 2019 roku odbyło się 111 godzin grup roboczych. W takiej 

grupie uczestniczyło od 7 do 10 osób. Do uczestnictwa w grupach roboczych są zapraszane osoby, 

które są wiązane z daną rodziną np. przedstawiciele instytucji, pedagodzy, psycholodzy. Dużą 

pomoc świadczy w zakresie przeciwdziałania przemocy Miejska Komisja Rozwiązywania 
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Problemów Alkoholowych. Bardzo dobrze układa się współpraca z Komisariatem Policji, Strażą 

Miejską, oraz placówkami edukacyjnymi.  

Radna Bożena Osiadacz odniosła się do działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne przyjęcie sprawozdania z realizacji 

Gminnego Programu przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016-2020 za rok 2019. 

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 

Ad.3. 

Opinia Komisji dotycząca pisma z dnia 21.04.2020 R. (zarejestrowanego w Urzędzie Miasta 

Milanówka pod numerem 03730.2020) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Milanówku w sprawie podjęcia uchwały Rady Miasta Milanówka dotyczącej 

graniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w godzinach nocnych tj. do godziny 22: 00 do 

godziny 6: 00 na terenie całego miasta. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

już dwukrotnie składała pismo dotyczące ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych w 

godzinach nocnych.Za każdym razem spotykało się to z brakiem aprobaty. Zgodnie z art. 12 Ustawy 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Miejska Komisja Rozwiązywania 

problemów Alkoholowych porusza znowu tą sprawę. W związku z brakiem zakazu sprzedaży 

napojów alkoholowych w godzinach nocnych, do Milanówka przyjeżdża dużo osób spoza miasta. 

Zwraca na to uwagę Policja i Straż Miejska. Osoby kupujące alkohol bardzo często spożywają go na 

ulicach i skwerach Milanówka. Dlatego Miejska Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych 

jeszcze raz wnioskuje o zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych ( do godziny 22.00 do 6.00). 

Druga część wniosku obejmuje czasowy zakaz spożywania napojów alkoholowych w miejscach 

publicznych wyłączonych z generalnego zakazu na czas pandemii. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała czy projekt uchwały już powstał, czy jest to tylko wniosek. 

Radna zapytała o czas wprowadzenia restrykcji. 

Radna Bożena Osiadacz wyjaśniła, że uchwała dotyczyłaby zakazu handlu napojami alkoholowymi 

w nocy. W restauracjach nadal można by było spożywać alkohol. Nie można kupić alkoholu na 

wynos. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała czy zakaz obowiązywałby tylko w okresie pandemii. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że w okresie pandemii jest to konieczność. 

Radna Jolanta Nowakowska obawia się, powstania nielegalnej sprzedaży alkoholu. 

Przewodniczący Komisji poruszył temat zakazu sprzedaży alkoholu. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że nie chodzi o wprowadzenie prohibicji. Jeżeli ktoś chce 

kupić alkohol, może to zrobić przez cały dzień. Jest to ograniczenie sprzedaży w nocy. 
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Radny Krzysztof Wiśniewki uważa, że ograniczenie sprzedaży alkoholu spowoduje powstanie 

nielegalnej sprzedaży. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, że można zasięgnąć opinii w innych gminach, przedsiębiorców, 

którzy sprzedają alkohol na terenie miasta. W miastach, które wprowadziły zakaz sprzedaży 

alkoholu nie spowodowało to powstania „ Czarnego rynku”. 

Radna Jolanta Nowakowska jest zaskoczona, że radna Bożena Osiadacz rozmawia z 

przedsiębiorcami, którzy nie chcą sprzedawać alkoholu w godzinach nocnych a są właścicielami 

sklepów, które sprzedają tylko alkohol. Jeżeli przedsiębiorcy zajmujący się sprzedażą alkoholu, nie 

chcieliby prowadzić sprzedaży w godzinach nocnych, to sklep byłby zamknięty o g. 22;00.  

Radna Bożena Osiadacz poinformowała, że przedsiębiorcy mówią o tym, że ponoszą 

odpowiedzialność za zachowanie osób, które kupują alkohol i piją go przed sklepem. 

Przewodniczący Komisji uważa, że należy zapytać o ten stan rzeczy przedsiębiorców. Radny 

podkreślił utrudnienia dla mieszkańców, którzy mają mieszkania w pobliżu takich sklepów. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała o zdanie Pani Krystyny Kott dotyczącego wniosku o zakaz 

sprzedaży alkoholu. 

Pani Krystyna Kott uważa, że powinno wprowadzić się czasowy zakaz handlu alkoholem  

w godzinach nocnych, na okres pandemii. Pani Kott uważa, że najlepszym rozwiązaniem jest 

edukacja w tym zakresie a nie całkowity zakaz sprzedaży alkoholu. 

Przewodniczący Komisji uważa, że należy określić, co to znaczy koniec pandemii. 

Radna Jolanta Nowakowska stwierdziła, że w tym momencie nie ma projektu uchwały. Jeżeli taki 

projekt powstanie, należy go przedyskutować i poddać głosowaniu. 

Przewodniczący Komisji uważa, że nie powinno się teraz opiniować pisma do czasu powstania 

projektu uchwały. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że obecna dyskusja nie dotyczy terminu końca pandemii. 

Radna Jolanta Nowakowska zauważyła, że dyskusja nie dotyczy pisma, tylko propozycji zawartej w 

tym dokumencie.  

Radna Bożena Osiadacz uważa, że komisja powinna ustosunkować się, czy utworzyć uchwałę w tej 

sprawie. 

Pani Krystyna Kott zaproponowała utworzenie projektu uchwały z data ważności do końca 

bieżącego roku.  Pani dyrektor preferuje edukację w tej sprawie. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie pozytywną opinię w sprawie pisma jw. 

Komisja w głosowaniu; 2-przeciw, 1- za, 1-wstrzymujący, negatywnie zaopiniowała opinie  

w sprawie pisma jw. 

Przewodniczący Hubert Jarek przeciw 

Radna Jolanta Nowakowska wstrzymujący 

Radna Bożena Osiadacz za 

Radny Waldemar Parol przeciw 

  

Ad.4. 

Sprawy różne. 

 

Przewodniczący Komisji poruszył temat Lokalnego Centrum Kompetencji Rozwoju Rodziny. Jest to 

inicjatywa, która funkcjonuje tylko w siedmiu miastach w Polsce. Inicjatywa ma wspierać lokalne 

małe firmy. Wsparcie polega na wymianie doświadczeń przedsiębiorców, darmowych poradach 
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prawnych, wspieraniu właścicieli takich firm. Radny zwrócił się do Pana Burmistrza o 

rozpropagowanie tego programu, ponieważ jest on bardzo ciekawy. Cykl kilkunastu webinarów 

mówi, jak wykorzystać tarczę antykryzysową, w jaki sposób działać w trudnym okresie czasu. 

Radny uważa, że watro z tego programu skorzystać. 

Radna Jolanta Nowakowska nawiązała do pytania mieszkanki w sprawie możliwości zrobienia 

testu na COVID-19. 

Pani Dyrektor Kott nie ma takich informacji. 

Przewodniczący Komisji zobowiązał się, że spróbuje uzyskać informacje w tej sprawie. 

Pani Krystyna Kott zwróciła uwagę na dużą pomoc w okresie pandemii świadczona przez OSP. 

Radny Waldemar Parol podkreślił ważną rolę działalności OPS w okresie pandemii.  

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

 /-/ 

Radny Hubert Jarek 


