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Protokół Nr 17 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

dnia 26 października 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 26 października 2020r. o godzinie 15,30.   

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 uchwały w sprawie:  

a) przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze 

spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021;  

b) utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich 

Rodzin, prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Milanówku  

3.Sprawy różne.  

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, 1- nie głosuje, przyjęła porządek obrad bez zmian. 

Przewodniczący Hubert Jarek za  

Radna Jolanta Nowakowska za 

Radna Bożena Osiadacz nie głosuje 

Radny Waldemar Parol za 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie:  

a) przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze 

spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021;  ·Kierownik OPS pani 

Krystyna Kott przybliżyła temat dotyczący programu osłonowego w zakresie transportu osób 

niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021. 

Program był inicjatywą Przewodniczącego Rady Miasta Kamila Bialika. Pan Bialik zwrócił się z 

prośba o skonsultowanie pod względem merytorycznym ten program, oraz czy taki program ma 

racje bytu i czy taka potrzeba na terenie Milanówka dla niepełnosprawnych istnieje. W Milanówku 

jest ok. 30 osób chorujących na spektrum autyzmu. Są to osoby zarówno dorosłe jak i dzieci. W 

związku z tym na początku roku szkolnego, pojawił się problem w przypadku trzech osób 
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dorosłych, które ukończyły edukację przewidziana dla osób niepełnosprawnych, ale nie ukończyły 

25 roku życia. W orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności osoby te nie mają wprowadzonego 

zapisu, że w związku z niepełnosprawnością o stopniu znacznym, muszą kontynuować zajęcia 

rewalidacyjne w ośrodku pozaszkolnym. W związku z brakiem takiego zapisu Referat Oświaty 

Urzędu Miasta w Milanówku, nie może swoim zasięgiem i kompetencją objąć tych osób w zakresie 

dowozu do placówek rewalidacyjnych, które nie znajdują się w systemie opieki. Z ustawy Prawo 

oświatowe, osoby te, mają możliwość edukowania się do ukończenia 25 roku życia. Stąd powstała 

taka inicjatywa, żeby utworzyć specjalny program osłonowy dla tych osób, żeby można było te 

osoby dowozić do placówek rewalidacyjnych pozaszkolnych. Nie z prawa oświatowego tylko z 

ustawy o pomocy społecznej. Ten program został przedstawiony przy współpracy z OPS. 

Zaproponowano, żeby taki program uruchomić w roku 2021. Przewidziano, że na ten program 

można przeznaczyć 45 000,00zł. OPS wystąpił o pozyskanie środków zewnętrznych dotyczące 

realizacji całego pakietu usług społecznych, począwszy od lipca 2021 r. Od 1 stycznia do czerwca 

2021 roku, nie będą to usługi bezpłatne. Cena miesięczna usługi dla jednej osoby wyniesie ok. 

1 100,00. Zł, dzienna usługa wynosi 58,00zł. Od lipca 2021 roku, będą to usługi bezpłatne. 

Przewodniczący Komisji wspomniał o Fundacji Radośni, która jest skierowana do osób z 

autyzmem.  

Radny Piotr Napłoszek chciałby się dowiedzieć, ile jest osób z orzeczeniem o stopień 

niepełnosprawności w Milanówku. Czy są inne programy zapewniające transport dla tych osób. 

Pani Kott poinformowała, że programu dotyczącego transportu nie ma. Jeżeli uda się pozyskać 

środki unijne to takie usługi społeczne będą dopiero wprowadzone w roku 2021 od 1 lipca. 

Program jest skierowany do ok.24 osób. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że program jest skierowany do wąskiej grupy, dlatego radny 

chciałby wiedzieć, jaka jest grupa wszystkich osób niepełnosprawnych w gminie. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że cała grupa osób niepełnosprawnych w latach 2018 – 2019 

do trzeciego kwartału 2020, wynosi 657 osób. 

Radna Bożena Osiadacz zapytała, czy w tej grupie są młodsi, czy sami dorośli. 

Pani Krystyna Kott odpowiedziała, że to są sami dorośli. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że jest w gminie organizowany transport dla dzieci 

niepełnosprawnych. Program jest dla szkół specjalnych lub dla osób przekraczających odległość 3 

km od szkoły. Radna zapytała, czy są jakieś inne schorzenia, które wymagają dowozu np. na 

warsztaty terapii zajęciowej. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott podkreśliła, że najczęściej spotykała się z oczekiwaniami 

mieszkańców, którzy chcieli najczęściej dojechać na rehabilitację, na badania lekarskie, transport 

do Domu Pomocy Społecznej. Do tej pory OPS korzystał w tych sprawach z zasiłku celowego. Tego 

rodzaju usługa była wykorzystywana dla 30 osób rocznie. 

Radna Bożena Osiadacz zapytał ile jest dzieci małych z niepełnosprawnością, które jeszcze nie 

chodzą do szkoły. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że od 0 do 3 lat jest - 21 dzieci, niepełnosprawnych, dzieci od 4 

do 7 lat jest -15 osób, od 8 do 16 - 33 osób, łącznie 69 dzieci od 0 do 16 lat. Nie jest określone, jaka 

jest to niepełnosprawność.  

Radny Piotr Napłoszek zapytał, co się stanie w sytuacji, kiedy przyjdą inne grupy osób z 

niepełnosprawnościami i chciałyby taki program otrzymać. Pojawiła się informacja, że program 

stanowi odpowiedź na lukę, która pojawiła się w systemie opieki osób niepełnosprawnych. Żeby 

miasto zaopiekowało się tą lukę w 100 % nie tylko dla osób z zaburzeniami autystycznymi, radny 
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chciałby wiedzieć, jaka byłaby to kwota i ilość osób z niepełnosprawnością dotycząca takiej 

potrzeby. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że dotyczy to tylko osób, o których mówiła. Są to osoby ze 

spektrum niepełnosprawności autyzmu. Pozostałe osoby niepełnosprawne, jeżeli będzie taka 

potrzeba, to będą traktowani zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.  

Radny Kamil Bialik podkreślił, że grupa osób z Fundacji Radośni napisała do radnego w czerwcu 

wniosek z tym problemem, który wpłynął również do Komisji Zdrowia. Na podstawie tego wniosku 

radny przystąpił do działania i powstał ten projekt. Inne osoby nie zgłosiły się. Radny jest otwarty 

na propozycje dotyczące uwag i propozycji do tego projektu. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest to odpowiedź na konkretna potrzebę. Radny uważa, że 

należy się na niej skupić nad jej przeprocedowaniem. Jeżeli będzie taka potrzeba, mieszkańcy 

mogą się zgłaszać.  

Pani Krystyna Kott przypomniała, że nie zawsze jest to usługa codzienna. W przypadku tych osób 

ze spektrum autyzmu, kiedy dzieci muszą dojeżdżać na zajęcia rewalidacyjne ze względu na 

wskazanie medyczne, jest to usługa codzienna. Inne osoby niepełnosprawne nie wymagają 

codziennego dojazdu na zajęcia. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego 

programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na 

zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, jednogłośnie zaopiniowała projekt uchwały jw.  

Przewodniczący Hubert Jarek za  

Radna Jolanta Nowakowska za 

Radna Bożena Osiadacz za 

Radny Waldemar Parol za 

 

b) utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich 

Rodzin, prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku. 

 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott omówiła temat dotyczący utworzenia Placówki Wsparcia 

Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, prowadzonej w formie 

opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin działa w Milanówku od 2002 roku. W roku 

2012 weszła w życie Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W tej ustawie jest 

napisane, że taka placówka powinna być powołana. W wyniku kontroli wojewody w tym roku w 

placówce OPS stwierdzono, że gmina nie miała uchwały powołującej placówkę. Placówka działała 

na podstawie zarządzenia burmistrza.  Zarządzeniem burmistrz została przekazana do prowadzenia 

przez OPS. W związku z tym pani Krystyna Kott przygotowała uchwałę powołującą, zobowiązując 

się, że w momencie, kiedy uchwała będzie podjęta przez Radę Miasta, przekaże ją do organów 

kontrolujących, czyli Mazowieckiemu Urzędowi Wojewódzkiemu. Kontrola pomimo pandemii 

przebiegła sprawnie. Wystąpienie pokontrolne zostało przekazane do sekretariatu UMM. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że Środowiskowy Klub Wsparcia działa bardzo prężne w 

Milanówku. Radna uważa, że ludzie, którzy tam pracują mieli całe etaty, ponieważ mogliby 

poświęcić więcej czasu tej pracy. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący utworzenia Placówki 

Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin, prowadzonej 

w formie opiekuńczej, działającej w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

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. 

Sprawy różne. 

Radna Bożena Osiadacz poruszyła temat szczepionki przeciw grypie oraz środków na walkę z 

COVID.  

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że pracownicy OPS, jako grupa zawodowa są szczególnie narażeni 

na zakażenie COVID. Pomimo podzielenia pracowników na dwa niezależne zespoły to cały zespół 

przy zarażeniu przestaje pracować. Drugi zespół może przejąć obowiązki. W budżecie OPS nie ma 

środków finansowych, które można by było przeznaczyć na szczepienia, na szybkie badania. Od 

dzisiaj jest realizowany kolejny program rządowy skierowany do seniorów, polegający na 

organizowaniu zakupów dla seniorów. Pani Kott podkreśliła, że OPS realizuje traki program od 

początku COVID. Jest cały szereg osób, wolontariuszy, którzy współpracują z OPS na zasadzie 

dobrowolności. Z wieloma podpisano umowę i porozumienia wolontarystyczne.  Te osoby mają 

ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków, ale od COVID nie ma. Trzeba wziąć pod uwagę też te 

służby. Kontrola z Powiatowej Inspekcji Pracy odnośnie warunków pracy pracowników pod kontem 

COVID nie miała zarzutów. Wszystkie warunki wymagane od pracodawcy zostały spełnione. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy w gminnym OPS planowany był program szczepień na grypę 

pracowników i czy udało się go zrealizować. 

Pani Krystyna Kott odpowiedziała, że taki program nie był planowany. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, czy pracownicy, którzy maja bezpośredni kontakt z mieszkańcami 

przechodzą testy. 

Pani Krystyna Kott odpowiedziała, że pracownicy nie przechodzą testów do tej pory, bo nie było 

takiej potrzeby. Nikt nie zgłaszał bezpośredniego kontaktu z osoba zarażoną. 

OPS robi testy dla podopiecznych, których np. kieruje się do Schroniska Dla Osób Bezdomnych. 

Radny Waldemar Parol zadał pytanie dotyczące potrzeb OPS związanej z pandemią. 

Pani Krystyna Kott uważa, że w dzisiejszej sytuacji, żeby zapewnione były wszystkie rzeczy, które 

przysługują tzn. maseczki, rękawice. Przydałyby się lampy bakteriobójcze, badania dla 

pracowników. 

Radny Waldemar Parol zapytał, jaki jest koszt lampy. 

Pani Krystyna Kott odpowiedziała, że koszt lampy jest w granicach tysiąca złoty i więcej. 

Radna Bożena Osiadacz poruszyła temat generatorów ozonu. Radna odniosła się do tematu 

ubezpieczeń pracowniczych obejmujących okres pandemii. 

Radny Waldemar Parol złożył wniosek formalny w sprawie w sprawie środków na zakup lampy dla 

OPS. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie wniosek formalny radnego Waldemara Parola o 

wygospodarowanie przez burmistrza kwoty na ozonator powietrza, oraz dodatkowe środki 

zabezpieczające pracowników OPS. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała wniosek formalny jw. 

Przewodniczący Hubert Jarek za  

Radna Jolanta Nowakowska za 

Radna Bożena Osiadacz za 

Radny Waldemar Parol za 

Radny Waldemar Parol poprosił o potraktowanie sprawy, jako pilnej. 

 

Radny Kamil Bialik poinformował, że przesłał radnym wniosek, który wpłynął do radnego w 

czerwcu od pani Prezes Fundacji Radośni w sprawie transportu dla dzieci.  

Radny poinformował, że stworzył drugi projekt uchwały związany ze zdrowiem. Jest to projekt 

uchwały związany z zabezpieczeniem antyhałasowym wzdłuż autostrady A2 przy granicy Miasta 

Milanówka, które ma być wysłane przez radnego do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 

Autostrad, do Ministra Infrastruktury, do Wojewody Mazowieckiego i do Dyrektora Generalnego 

Ochrony Środowiska. Przewodniczący Rady Miasta uważa, że jest to konieczne w obliczu remontu, 

modernizacji autostrady A2.  Brak ekranów ma wpływ na zdrowie mieszkańców. Ma to również 

wpływ na budżet gminy, ponieważ brak ekranów, hałas, powoduje, że osoby prywatne niechętnie 

chcą się osiedlać z tej strony miasta Milanówka. W momencie, kiedy jest tworzona dokumentacja 

projektowa, która jest związana z rozbudową autostrady, jest odpowiednią chwilą do pozytywnego 

głosowania przez Radę Miasta Milanówka. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że wniosek wpłynął i będzie głosowany na najbliższej sesji.  

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła się z prośbą o przesyłanie wszystkich wniosków do radnych, 

które wpływają do Przewodniczącego Komisji. Radni mogliby współpracować w sprawie wniosku 

Fundacji Radośni, ale przeszkodził brak wiedzy. Radni dowiedzieli się o sprawie po fakcie. 

Przewodniczący Komisji zapewnił, że sytuacja się nie powtórzy.   

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

/-/ 

Radny Hubert Jarek 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

 


