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Protokół Nr 18 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

dnia 24 listopada 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 24 listopada 2020r. o godzinie 16,00.  

 

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] współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na 2021r. 

b] projektu budżetu Miasta Milanówka na 2021 r. 

c] Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036. 

3. Opinia Komisji w sprawie pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady Miasta. 

4. Sprawy różne. 

  

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] współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na 2021r. 

Referat Spraw Komunikacji Społecznej pani Katarzyna Stelmach omówiła temat związany z 

organizacjami pozarządowymi. Do przyjęcia takiego programu obliguje Ustawa o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie. Przedstawiony dokument jest w zasadzie taki sam, jaki był 

przyjęty w zeszłym roku. Zgodnie ze wszystkimi przepisami. Dokument został poddany 

konsultacjom społecznym z organizacjami pozarządowymi w Milanówku. W terminie konsultacji 

nie wpłynęły żadne uwagi. Kwota pozostaje taka jak w ubiegłym roku. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, z jakimi organizacjami współpracowano w tym roku i w 

jakim zakresie. 

Referat Spraw Komunikacji Społecznej pani Katarzyna Stelmach poinformowała, że zleca otwarte 

konkursy ofert. W roku 2020 konkursów było bardzo mało. Ogłoszony był jeden konkurs na 

realizację zadań związanych z wypoczynkiem dzieci i młodzieży. W ramach zdrowia zrealizowano 
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zajęcia dla osób autystycznych. W ramach pożytku publicznego i wolontariatu, odbyła się 

współpraca z Fundacją Kraina OZA, z Fundacją Dla Edukacji im. Wacława Wdowiaka. Pani Stelmach 

podkreśliła, że w tym roku była bardzo okrojona współpraca. W roku 2019 zostały zlecone 

konkursy z zakresu wypoczynku zimowego i letniego, z zakresu sportu, kultury i dziedzictwa 

narodowego, edukacji dzieci i młodzieży oraz zdrowia. Z samego sportu korzystało siedem 

organizacji. Pani Stelmach podkreśliła, że współpracuje ze wszystkimi, którzy przystąpią do 

konkursu i jeżeli jego oferta będzie realizowała cele UMM. Ten program nie ogranicza się do 

zlecania zadań. Współpraca z organizacjami pozarządowymi polega również na tym, że udostępnia 

się gminne nieruchomości, żeby mogły tam realizować na zadania. Organizacje wspierają w 

realizacji zadań kulturowych. W okresie pandemii odstąpiono od konkursów. 

Radna Jolanta Nowakowska domyśla się, że inne referaty również współpracują z organizacjami. 

Referat Spraw Komunikacji Społecznej pani Katarzyna Stelmach potwierdziła, np. ref. Ochrony 

Środowiska współpracuje z organizacjami ekologicznymi, MCK, OPS, ZHP. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że gmina pozyskała środki na utworzenie 

nowej instytucji. Będzie to instytucja, która będzie się składała z OPS. Zostanie przejęte część 

zadań do tej pory realizowane przez Gminę Milanówek, m.in. zadania związane ze współpracą z 

organizacjami pozarządowymi, oraz zadania, które dotyczą działalności profilaktycznej, 

prozdrowotnej. Wszystkie zmiany będą przygotowywane przez najbliższe pół roku. Będzie to 

Milanowskie Centrum Usług Społecznych. Planowany początek działalności od lipca 2021 roku. 

OPS obecnie realizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji usług 

społecznych. Jest to m.in. Polski Komitet Pomocy Społecznej, PCK, Czerwony Krzyż. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący współpracy z 

organizacjami pozarządowymi na 2021 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 

 

b] projektu budżetu Miasta Milanówka na 2021 r. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott uważa, że projekt budżetu nie jest wystarczający w stopniu 

zaplanowanym przez OPS. Pani Kott rozumie, ze w trakcie roku trzeba będzie radzić sobie 

środkami, jakie OPS będzie miał w obliczu dzisiejszych deficytów budżetowych. Nie będą to środki 

wystarczające. Wystarczające środki dotyczą usług opiekuńczych. 

Przewodniczący Komisji zapytał o koszt roczny utrzymania pobytu osoby w ośrodku Pomocy 

Społecznej.  

Kierownik OPS pani Krystyna Kott uważa, że nie może to być traktowane w kategorii roku, 

ponieważ te osoby przebywają w ośrodku w różnym czasie. Miesięczny pobyt wynosi od 780,00zł 

do 2 400,00zł. 

Przewodniczący Komisji poruszył temat idei „Mikro domów”, jako sposób do wychodzenia z 

bezdomności. 

Radca Prawny UMM uważa, że należy uzyskać informacje, czy „Mikro domy” mogą brać udział w 

programach socjalnych, ponieważ nie są związane z gruntem. Kwestia związania z gruntem z 

punktu widzenia prawa budowlanego jest bardzo ważna. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że nastąpiło rozstrzygnięcie zapytania 

ofertowego i w przyszłym tygodniu zaczyna się realizacja programu Męska Szopa. 
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Radna Jolanta Nowakowska zapytała o zadnie majątkowe w kwocie 150 000,00zł tzn. 

Projektowanie Usług Społecznych. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że środki są pozyskane z Unii Europejskiej w 

wysokości 3 091 000,00zł. Są to działania miękkie, działania wewnętrzne przekształceniowe. Już 

sam projekt jest projektem przekształcenia OPS w Milanowskie Centrum Usług Społecznych. 

Warunkiem tego przekształcenia było realizowanie zdań, które w tej chwili są realizowane i 

przejęcie, co najmniej dwóch zadań, których do tej pory OPS nie realizował. Wstępnie udało się 

ustalić, że te dwa zadania „Aktywizacja środowiska lokalnego” wraz ze współpraca z organizacjami 

pozarządowymi  

stanowiło jest jedno zadanie. Drugie zadanie to zdrowie publiczne. Te dwa zadania były 

„przyklejone” do zadań gminy do tzn. współpraca z organizacjami pozarządowymi, które realizował 

referatu promocji. Zadanie zdrowie publiczne, czyli realizowanie różnych programów 

prozdrowotnych, było realizowane przez ref. oświaty. Te dwa zadania udało się umieścić w tym 

projekcie, jako dwa główne zadania, które udało się przejąć. W zakresie Milanowskiego Centrum 

Usług Społecznych będzie bardzo szerokie spektrum usług. W ramach tego projektu jest 

planowane uruchomienie winiety rehabilitacyjnej, które można zlecić organizacjom 

pozarządowym, albo fundacjom w obszarze zdrowia. Przez trzy lata mieszkańcy będą mogli 

korzystać z tych usług w takim wymiarze, w jakim można zapewnić ze środków, jakie były 

pozyskane. Docelowo sposób ich funkcjonowania będzie mogła określić Rada Miasta Milanówka. Z 

tych środków będzie można uruchamiać usługi, po przeprowadzeniu diagnozy społecznej i 

przeprowadzeniu konsultacji i zgłoszeń mieszkańców. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że OPS wynajmuje pomieszczenia na swoja działalność. Planuje się 

pozyskać środki finansowe na wybudowanie, albo zakupienie terenu lub nieruchomości na terenie 

Milanówka gdzie Milanowskie Centrum Usług Społecznych mogłoby powstać. Środki w kwocie 

150 000,00zł pozwoliłyby przygotować dokumentację na pozyskanie środków finansowych na 

sfinansowanie, albo wybudowanie lub zakupienie takiego budynku. Od 2018 roku pani kierownik, 

stara się pokazać osobom decyzyjnym, że istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na 

wybudowanie takiego centrum z Funduszu Solidarnościowego. Program w tej chwili został 

zatrzymany ze względu na konieczność jego zweryfikowania, ale jest zapewnienie, że wkrótce 

będzie można ponownie składa wnioski na pozyskanie tych środków. 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie w sprawie planu lub koncepcji kosztów Milanowskiego 

Centrum Usług Społecznych. Ile pieniędzy można by było pozyskać. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że wysokość środków, jakie są do pozyskania z 

funduszu solidarnościowego cały czas się zmienia. Fundusz Solidarnościowy może dać 

maksymalnie na wybudowanie, zakupienie albo wyremontowanie środki finansowe na 500 m2 

nieruchomości, która będzie służyła na realizację takich działań, które będą z usługami społecznymi 

dla osób niepełnosprawnych. 

500 m2 jest liczona razy 5 000,00zł, bo tyle wynika z rozporządzenia ministra finansów, 

obowiązującego dzisiaj na okoliczność wybudowania 1 m2 mieszkania o charakterze socjalnym. 

Jest możliwość pozyskania ok. 2 500 000,00zł, maksymalnie 3 000 000,00zł. Jest to 100% kosztów, 

do tych środków finansowych. Samorząd nie dokłada nic, chyba, że chce.  

Radny Waldemar Parol zapytał ilu bezdomnych jest w Milanówku. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że obecnie w Milanówku jest pięć osób bezdomnych. Takich 

osób było więcej, ale OPS umieścił je w schroniskach dla bezdomnych. 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie, czy edukacyjna opieka wychowawcza podlega OPS, 

czy to pod szkolnictwo.  

Pani Krystyna Kott wyjaśniła, że pomoc materialna dla uczniów podlega pod OPS w postaci 
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zasiłków szkolnych i stypendiów socjalnych. 

Radna Bożena Osiadacz zapytała, czy po przejęciu dodatkowych zadań pani kierownik OPS planuje 

zwiększenie zatrudnienia. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że ma w planach zatrudnienie maksymalnie sześciu osób. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, ilu jest zatrudnionych obecnie pracowników w OPS. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że obecnie jest zatrudnionych 34 osoby. Oprócz tego są 

zatrudnione osoby na konsultacje, osoby, które realizują projekt Rozwój usług społecznych, osoby 

zatrudnione na umowę zlecenie. 

Radna Bożena Osiadacz zadała pytanie w sprawie Klubów Seniora. 

Pani Krystyna Kott udzieliła odpowiedzi na pytanie w sprawie Klubów Seniora. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący projekt uchwały 

dotyczący budżetu Miasta Milanówka na 2021 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 

 

c) Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott podkreśliła, że w nowej WPF nie ma jeszcze projektu 

dotyczącego Milanowskiego Centrum Rozwoju Usług Społecznych. Ten projekt zostanie dołączony 

do WPF. OPS jest na etapie pisania uchwały, która będzie przedłożona na najbliższej sesji. Jeżeli 

Rada Miasta wyrazi zgodę, projekt będzie realizowany. Projekty, które są w toku, będą 

realizowane nadal. Pani Kott podkreśliła, że środki unijne są niewygasające. Jeżeli nie zostaną 

wykorzystane w bieżącym roku, przechodzą na następny. 

Radny Waldemar Parol uważa, że nie powinno się w dniu dzisiejszym opiniować WPF, ponieważ 

nie ma uchwały dotyczącej projektu OPS. Tej pozycji w WPF nie ma. 

Przewodniczący Komisji uważa, że można przegłosować WPF w takiej postaci, w jakiej jest. 

Radna Bożena Osiadacz myśli, że na najbliższej sesji rada nie będzie zatwierdzała planu 

budżetowego na 2021 rok ani WPF. Jeżeli będą jakieś autopoprawki, to prawdopodobnie będzie to 

robione w grudniu. Można WPF nie opiniować na dzisiejszej komisji, bo można zrobić to na 

następnej. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że jest w trakcie przygotowywania dokumentacji. Na pewno złoży 

ten projekt uchwały. Jeżeli wypadnie konieczność podpisania umowy z ministerstwem na 

okoliczność przyjęcia środków finansowych, to jest potrzebna zgoda rady. 

Radna Jolanta Nowakowska rozumie, że pani Kott jest przed złożeniem tego wniosku i zanim 

wniosek zostanie złożony w wymogach jest wymagalna zgoda Rady Miasta Milanówka. 

Pani Krystyna Kott wyjaśniła, że zgoda jest potrzebna przy podpisaniu umowy. Wniosek został 

złożony i wynegocjowane zostały pieniądze. Te pieniądze dostaniemy. Realizacja projektu zaczyna 

się 2 stycznia 2021roku. Przez pół roku są to działania organizacyjne. Umowa musi być zawarta już 

w grudniu. Pani Kott podpisując umowę, musi mieć zgodę RMM, czy rada zgadza się przyjąć te 

3 091 000,00zł. Do realizacji projektu udział gminy nie jest potrzebny. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Milanówka na lata 2021–2036. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 
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Przewodniczący Hubert Jarek za  

Radna Jolanta Nowakowska glos wstrzymujący 

Radna Bożena Osiadacz za 

Radny Waldemar Parol za 

 

Ad.3. 

Opinia Komisji w sprawie pism przekazanych przez Przewodniczącego Rady 

Miasta. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że sprawa dotyczy pisma Ogólnopolskiej Federacji Na Rzecz 

Rozwiązywani Problemów Bezdomności. Jeden z mieszkańców zwrócił się do komisji, że uchwała 

nie jest dopasowana do bieżących aktów prawnych.  

Pani Krystyna Kott wyjaśniła, że były to pisma do Rady Miasta tego stowarzyszenia odnośnie 

zmian uchwały dotyczącej ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia w tym w 

schroniskach dla bezdomnych. Okazało się, że w wielu gminach te uchwały opierają się w jednym 

wypadku o kryterium dochodowe osób, które są kierowane do Domów Pomocy Społecznej a w 

drugiej o koszty utrzymania w tych ośrodkach wsparcia. Pani Kott przygotowała uchwałę taka, jaką 

sugerowało stowarzyszenie, ale ostatecznie OPS doszedł do wniosku, że skoro w obrocie prawnym 

funkcjonują tak różne uchwały, zdecydowano, że w tej sprawie wypowie się sąd. Skarżący, były 

mieszkaniec Milanówka, złożył odwołanie na uchwałę. 

Radca Prawny UMM przedstawiła stanowisko urzędu.  

Radna Bożena Osiadacz odniosła się do korespondencji w sprawie pism przekazywanych do 

Przewodniczącego Rady Miasta. Radna zapytała, które pismo jest opiniowane. 

Radca Prawny UMM wyjaśniła, że na sesji będzie podjęta uchwała o przesłaniu odpowiedzi na 

skargę, wraz z dokumentacją dotycząca skargi do sądu administracyjnego. Uchwała nie będzie 

zmieniana, jest kompletna. Natomiast ustawa o postępowaniu przed sądem administracyjnym 

obliguje gminę do tego, że jako organ, musi złożyć odpowiedź na złożoną skargę. Ponieważ jest 

zaskarżona uchwała wydana przez radę miasta, to rada miasta powinna na tę skargę udzielić 

odpowiedź i przesłać do sądu administracyjnego. Żeby ją przesłać to również trzeba wydać 

uchwałę o przesłaniu odpowiedzi na skargę do sądu. 

Radna Jolanta Nowakowska ma wątpliwości, czy komisja ma opiniować pisma. Można na ten 

temat rozmawiać, pozyskać informacje. Radna ma wątpliwości, czy komisja ma podjąć opinię w 

tym zakresie. 

Przewodniczący uważa, że komisja powinna pisma zaopiniować a po przejściu przez głosowaniu na 

sesji, wyjdzie, jako oficjalne pismo Rady Miasta Milanówka. Komisja może tylko zaopiniować. 

Radna Bożena Osiadacz wie, że komisje opiniują uchwałę, potem uchwały przechodzą na sesję i na 

sesji są opiniowane. Komisja może przekazywać opinię do rady, że komisja przeanalizowała 

sprawę. Prawnik, jako osoba kompetentna sugeruje to i zaleca. Radna nie jest prawnikiem i nie 

będzie podważać jego opinii. 

Pani Krystyna Kott przypomniała, że była to skarga na działania Rady Miasta Milanówka, która 

podjęła według skarżącego niewłaściwą uchwałę, która zmusza go do tego, że ma płacić za pobyt 

w schronisku. Chciano w ten sposób zasugerować, że rada miasta powinna zmienić tą uchwałę, 

żeby osoba bezdomna przebywająca w schronisku nie musiała ponosić odpłatności. Tego rada nie 

może zrobić, ponieważ ustawodawca powiedział, że osoba bezdomna, przebywająca w schronisku 

jest zobowiązana do ponoszenia odpłatności do 30 % swojego dochodu w przypadku pobytu w 

normalnym schronisku, ale nie więcej niż 50 % swojego dochodu w sytuacji, kiedy przebywałby w 

schronisku z usługami opiekuńczymi. Rada nie może zwolnić, wydać decyzji na to, żeby osoba, 

która posiada jakikolwiek dochód, nie ponosiła jakiejkolwiek odpłatności. Rada zdecydowała, że 



 

6 

nie zmieni swojego stanowiska, ponieważ w obrocie prawnym funkcjonuje bardzo dużo przepisów 

prawa miejscowego o różnym charakterze, zdecydowano, że odda decyzje w tej sprawie do sądu 

administracyjnego. Sąd określi, co dalej trzeba robić. Stąd uchwała, która wyrazi stanowisko w tym 

piśmie, które zostało skierowane do rady o wydanie stanowiska opinii, że rada nie zmienia 

swojego postanowienia, tylko przesyła swoje stanowisko do sądu.  

Radna Bożena Osiadacz uważa, że komisja może opiniować uchwałę. Komisja zdrowia może 

rekomendować Radzie Miasta Milanówka taka uchwałę. 

Radny Waldemar Parol zwrócił uwagę, że jest opinia pani mecenas. Radny nie wie, o czym komisja 

dyskutuje. Właściwością komisji jest wydanie opinii. 

Radna Bożena Osiadacz zaproponowała zapoznanie się z uchwałą i przedyskutowanie tematu. 

Przewodniczący Komisji ogłosił przerwę. 

Radna Jolanta Nowakowska zauważyła, że w punkcie 2 w §1 jest napisane, że Rada Miasta 

Milanówka uznaje skargę za niezasadną. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że to nie zmienia uchwały. 

Radca Prawny UMM zauważyła, że Rada Miasta Milanówka będzie stroną postępowania 

sądowego. Jako strona nie zgadza się z przeciwnikiem procesowym? 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że skarga została rozpatrzona przez Komisję Skarg, 

Wniosków i Petycji i uznana za skargę niezasadną. Na sesji rada ma potwierdzić, że ta skarga jest 

niezasadna. 

Radca Prawny UMM uważa, że Przewodniczący Rady uznał, że powinien się wypowiedzieć OPS, 

ponieważ dotyczy to działalności ośrodka. 

Radna Bożena Osiadacz poinformowała, że kontaktowała się z Przewodniczącym Komisji Skarg, 

Wniosków i petycji, który potwierdził, że skarga była rozpatrywana. Komisja zasugerowała oddanie 

skargi do sądu. 

Radna Jolanta Nowakowska zaproponowała, żeby zmienić ostatni punkt, na nie „opiniowanie 

pism” tylko „Opiniowanie projektu uchwały w sprawie”. 

Radca Prawny UMM zaproponowała przegłosowanie zmian porządku obrad a następnie projekt 

uchwały. Pani mecenas zaproponowała zmianę punktu 3, na następujący: „Opinia Komisji w 

sprawie projektu uchwały przekazującej odpowiedz na skargę”. 

Radna Jolanta Nowakowska zaproponowała, żeby nie zmieniać punktu 3, ale dodać następny. 

Przewodniczący Komisji zgodził się dodać punkt 4. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie zmianę porządku obrad. 

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

 

Przewodniczący Komisji poinformował, że punkt 4 będzie miał brzmienie; „ Opinia w sprawie 

projektu uchwały dotyczącej ponownego przekazania do sądu administracyjnego skargi na 

uchwałę nr 46/XII/19 ze zmianami, wraz z odpowiedzią na skargę”. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie opinię komisji w sprawie projektu uchwały 

dotyczącej ponownego przekazania do sądu administracyjnego skargi na uchwałę nr 46/XII/19 ze 

zmianami, wraz z odpowiedzią na skargę. 

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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Ad.5.  

Sprawy różne. 

Przewodniczący Komisji przypomniał, że na ostatniej komisji poruszony został temat ozonatorów. 

Z informacji, jakie uzyskał radny, udało się to pozytywnie przeprocesować. 

Urządzenia dotarły już do OPS. 

Pani Krystyna Kott podziękowała za ozonator. 

Przewodniczący Komisji poruszył temat wsparcia dla potrzebujących, szczególnie w okresie 

świątecznym. Radny podkreślił, że jest wiele firm, które chętnie pomagają. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że w czasie pandemii nie będą organizowane 

spotkania wigilijne. Ośrodek pamięta o osobach samotnych, starszych, niepełnosprawnych, które 

zostają w domach. Będzie organizowane dla nich wsparcie świąteczne. 

Przewodniczący poinformował, że jeden z rodziców w Szkole Podstawowej nr1, zaproponował 

ciekawą inicjatywę. Rodzic zaproponował, aby osoby, które mają stare, nieużywane komputery, 

żeby dostarczyć do niego. Z tych urządzeń będzie się starał złożyć działające jednostki dla osób i 

dzieci, które uczą się w domu. 

Radna Bożena Osiadacz podkreśliła, że w szkole jest bardzo prężna Rada Rodziców. W Milanówku 

jest 90 osób, które skorzystały ze wsparcia w postaci komputerów. Są rodziny wielodzietne, które 

potrzebują tych urządzeń więcej. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

/-/ 

Radny Hubert Jarek 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

 

 


