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Protokół Nr 20 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Dnia 25 stycznia 2021 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: 
 

Proponowany porządek obrad:  

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie: 

a) wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Milanówku przy ul. Kościuszki 35 z przeznaczeniem 

na utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych pod nazwą Centrum 

mieszkalno – opiekuńcze oraz na działalność Milanowskiego Centrum Usług Społecznych 

(powstałego z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku); 

b) zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek-

Edycja 2” 

3.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) wyrażenia zgody na zakup nieruchomości w Milanówku przy ul. Kościuszki 35 z 

przeznaczeniem na utworzenie ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych pod 

nazwą Centrum mieszkalno – opiekuńcze oraz na działalność Milanowskiego Centrum Usług 

Społecznych (powstałego z przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku); 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że w związku z możliwością sięgnięcia po 

środki unijne na realizację tego zadania, o którym mowa jest w w/w uchwale, czyli utworzenie 

ośrodka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i starszych pn. Centrum Mieszkalno – 

Opiekuńcze, pani Kott podjęła się zbadania możliwości, które dałyby możliwości gminie sięgnięcia po 

te środki.  Środki na realizację tego zadania to jest 100% finansowania z Funduszu 

Solidarnościowego. W związku z tym, pani Kott przygotowała uchwałę, która dotyczy zgody na zakup 

nieruchomości w Milanówku przy ul. Kościuszki 35 z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka 

wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych p. Centrum Mieszkalno – Opiekuńcze oraz na 

działalność Milanowskiego Centrum usług Społecznych, który powstanie z przekształcenia Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Milanówku. Środki na sfinansowanie utworzenia a potem na działalność tegoż 
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Centrum Mieszkalno – Opiekuńczego w 100% będą pochodzić z Funduszu Solidarnościowego. 

Środki finansowe na przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej zostały pozyskane w kwocie 

3 092 000, 00zł. Już w styczniu rozpocznie się proces przekształcenia OPS w Milanowskie Centrum 

Usług Społecznych. W Milanówku brakuje infrastruktury na ośrodki wsparcia, która byłaby 

nakierowana za zaspokojenie potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych.  Utworzenie tego 

ośrodka jest zgodne ze wszystkimi dokumentami strategicznymi, którymi dysponuje gmina 

Milanówek. Celem placówki będzie zapewnienie stabilności w realizacji z zakresu lokalnej polityki 

społecznej. Placówka poprawi, jakość usług dla mieszkańców. Dla uczestników ośrodka wsparcia 

powstaje możliwość kształtowania podstawowych umiejętności społecznych oraz podtrzymywanie  

w obliczu niepełnosprawności i wieku, utrzymywanie funkcjonowania w swoim środowisku życia. 

Lokalizacja placówki przy ul. Kościuszki 35 ma wiele plusów. Jest to centrum Milanówka. 

Nieruchomość znajduje się w sąsiedztwie kortów tenisowych oraz Milanowskim Centrum Kultury. Ta 

cała infrastruktura kulturalna, mieszkaniowa, rehabilitacyjna doskonale wpisuje się w strategię 

rozwiązywania wielu problemów mieszkańców, zarówno kulturalnych, społecznych. Centrum 

Opiekuńczo – Mieszkalne będzie przeznaczone dla osób niepełnosprawnych dorosłych ze znacznym  

I umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Osoby te powinny mieć zapewnioną możliwość 

niezależnego i samodzielnego funkcjonowania. Przebywając w takim ośrodku, będzie stworzona 

możliwość aktywizacji tych osób pod względem ruchowym, ale także pod względem zaspokojenia ich 

potrzeb kulturalnych. Pozytywnym czynnikiem jest komunikacja. W pobliżu jest dworzec PKP, 

przystanek transportu publicznego. Działka ma ponad 2600 m2. Radni otrzymali wyrys  

z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Na działce stoją dwa budynki. Jeden  

z budynków ma 350m2, to jest 5 pokoi i pomieszczenia piwniczne. Budynek wymaga dostosowania 

dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Cena rynkowa nieruchomości wynosi 1 645 000, 00zł. Działkę 

można zakupić z pozyskanych środków Funduszu Solidarnościowego. Placówka funkcjonowałaby  

w momencie jej utworzenia ze środków finansowany w 100% z Funduszu Solidarnościowego. Gmina 

dostaje środki żeby zakupić nieruchomość i żeby ją uruchomić. 

Program rządowy na utworzenie centrów mieszkalno – opiekuńczych przeznacza środki na 

wybudowanie takiej placówki o pow. maksymalnie 500m2. Wybudowanie większej placówki 

dopuszcza się, ale już z finansowaniem ze środków własnych.  W tym programie można uzyskać 

środki finansowe w wysokości maksymalnej 3 670 525, 00zł. Jeżeli gmina będzie miała 20 

uczestników, dodatkowo otrzymuje 10 000, 00zł dla każdego uczestnika, na dostosowanie takiego 

miejsca pobytu. Gmina ma trzy lata na utworzenie placówki od momentu zawarcia umowy. Po 

utworzeniu placówki musi ona działać pięć lat będąc dofinansowana z FS przez państwo. 

Moduł drugi - funkcjonowanie placówki. 

Wysokość wsparcia finansowego w zakresie usług dziennych na jedna osobę wynosi nie więcej niż 

20 zł za godzinę pobytu jednego uczestnika programu. W skali roku przy 20 uczestnikach jest to 

kwota ok. 800 000, 00zł. O taka kwotę występuje prowadzący taką placówkę rokrocznie z wnioskiem 

o środki finansowe na funkcjonowanie tej placówki. W takiej placówce powinny się znaleźć 

pomieszczenia dla personelu oraz salon, kuchnia, szatnia, łazienka, toaleta i inne pomieszczenia, 

które będą niezbędne do funkcjonowania. Budynek musi być dostosowany do potrzeb osób 

niepełnosprawnych. Cały ośrodek może być wykorzystany do świadczenia usług rehabilitacji 

leczniczej, finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Oprócz tych środków, które 

można pozyskać na utrzymanie ośrodka wsparcia, można pozyskać środki finansowe z NFZ na 

realizowanie rehabilitacji. Zakres usług i czas przebywania w Centrum, będzie określany decyzją 

administracyjną.  

Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Marcin Bąk był z panią Kott na wizji lokalnej. Pan Bąk 

określił stan budynku, jako dobry. 

Radny Waldemar Parol chciałby uzyskać informacje, jakie są stropy, fundamenty, ile będzie 

kosztowała przebudowa. 
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Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami Marcin Bąk omówił szczegóły techniczne budynku. 

Budynek jest zamieszkały i cały czas użytkowany, jako mieszkalny. Estetycznie sprawia dobre 

wrażenie. Nie ma pęknięć, zawilgoceń. Przed sesją pan Bąk może przedstawić projekt, który pokazał 

mieszkaniec. 

Radny Waldemar Parol zapytał, czy na dostosowanie budynku wystarczy kwota 1, 5 mln zł. 

Pan Bąk nie może w tym zakresie się wypowiedzieć. 

Radny Waldemar Parol zapytał, czy określone dwadzieścia osób będą w ciągu pięciu lat projektu, 

będą się wymieniały. Ilość chętnych będzie na pewno większa. 

Kierownik OPS podkreśliła, że dofinansowanie będzie na dwadzieścia osób i na tyle miejsc 

dostosuje się budynek. Każde zwolnione miejsce, będzie zajmowane przez kolejną osobę. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy były rozpatrywane inne lokalizacje. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że nieruchomość jest położona w centrum miasta, można ją 

połączyć w całość z MCK i Kortami, łatwy dojazd, sprawiły, że została wybrana ta lokalizacja. 

Radny Waldemar Parol zadał pytanie, czy jest możliwość rozbudowy tej nieruchomości, jakie są 

plany zagospodarowania. 

Pan Marcin Bąk przypomniał, że do projektu uchwały jest dołączony wypis z planu miejscowego. 

Możliwość rozbudowy jest uzależniony od wskaźnika powierzchni biologiczno – czynnej. 

Pani Krystyna Kott wyjaśniła, że rozbudowa będzie zależała od ekspertyzy. Istnieje możliwość 

dobudowy jeszcze jednej kondygnacji. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy będą konieczne dodatkowe etaty, dodatkowe zatrudnienie 

pracowników. 

Pani Krystyna Kott potwierdziła. Wynagrodzenia tych osób będą finansowanie z pozyskanych 

środków na utrzymanie ośrodka. 

Radny Jaromir Chojecki zauważył, że rozpoczęła się procedura budowy Milanowskiego Centrum 

rozwoju Usług Społecznych przy ul. Marszałkowskiej. Radny chciałby wiedzieć, czy zostanie to 

zaniechane. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że tam nie rozpoczyna się budowa. To miejsce też jest 

przeznaczone na działania związane np. ze Środowiskowym Domem Samopomocy dla osób z 

zaburzeniami psychicznymi. Skoro powstała taka możliwość, żeby kupić nieruchomość w centrum 

miasta, gdzie dostępność jest o wiele lepsza dla niepełnosprawnych mieszkańców i osób starszych, 

to wybór padł na taką ewentualność. 

Radny Jaromir Chojecki rozumie, że ten budynek kwalifikuje się tylko i wyłącznie do przebudowy. 

Nie można od razu wdrożyć systemu i umieścić tam 20 osób. 

Pan Marcin Bąk zaznaczył, że w tym budynku są duże pomieszczenia. Pan Bąk nie wie, jakie 

wymagania są w programie. Pan kierownik zakłada, że te duże pomieszczenia, będą dzielone na 

mniejsze. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że po odświeżeniu większość pomieszczeń mogłyby od razu służyć 

pobytowi tych mieszkańców. W budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych. 

Radny Jaromir Chojecki zapytał o opinię eksperta do istniejących przepisów. 

Pani Kott poinformowała, że takiej opinii na razie nie ma. Jeżeli radni wyrażą zgodę na zakup 

nieruchomości, to prace zaczną się od tych wymogów. Żeby wystąpić o środki finansowe, trzeba 

mieć koncepcję i określić koszty przebudowy. 

Radny Jaromir Chojecki zapytał, czy była brana pod uwagę działka naprzeciwko urzędu, róg 

Literackiej i Kościuszki. 

Pani Kott zaprzeczyła. 

Radny Waldemar Parol zadał pytanie dotyczące przystosowania drugiego budynku stojącego na tej 

posesji z przeznaczeniem na rehabilitację. 

Pani Krystyna Kott uważa, że będzie to możliwe. W budynku znajdują się dwie sale 50 m2. Można 

przygotować miejsce na rehabilitację otwartą. Infrastruktura i wyposażenie Centrum mogą być 
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wykorzystywane do świadczenia usług rehabilitacji leczniczej, finansowanej ze środków NFZ, dla 

wszystkich mieszkańców. 

Radna Jolanta Nowakowska stwierdziła, że nie była rozpatrywana możliwość innej nieruchomości. 

Radna ma obawy dotyczące zakupu tej nieruchomości, ponieważ w Milanówku już zakupiono kilka 

nieruchomości. Efektem tych działań jest to, że te nieruchomości stoją i niszczeją. Radna podała 

kilka możliwych lokalizacji, na których można wybudować Centrum. Radna podkreśliła, że 

dostosowanie budynku do potrzeb OPS będzie bardzo kosztowne. 

Pani Krystyna Kott zaznaczyła, że jest to już trzecia lokalizacja. Pierwszą lokalizacją były Berliny. 

Mieszkańcy nie zgodzili się na ta lokalizację. Druga lokalizacja na działania w tym obszarze była 

lokalizacja przy ul. Marszałkowskiej. Trzecia możliwa lokalizacja jest dzisiaj przedstawiana. Pani Kott 

ocenia, że do budynku (trzeciej Lokalizacji) można wejść i prowadzić działalność od razu. 

Radna Jolanta Nowakowska nawiązała do zgód, które trzeba otrzymać oraz kosztów modernizacji. 

Radna przypomniała, że OPS nie ma własnej lokalizacji, może warto by było stworzyć taki obiekt,  

w którym działania placówki byłyby w jednym miejscu. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że OPS nie ma własnej siedziby. Gminy nie stać na budowę 

dużego obiektu.  Obecnie rozpatrywana lokalizacja posiada możliwości rozwoju. 

Radna Jolanta Nowakowska nie jest przeciwna zakupu nieruchomości. Radna mówi o swoich 

obawach. 

Radna Bożena Osiadacz zaznaczyła, że miasto nie ma ośrodka wsparcia. Wszyscy chcą, żeby 

powstał ośrodek dziennego wsparcia osób niepełnosprawnych w Milanówku. Teren można kupić  

w 100% ze środków zewnętrznych. Radni mają tylko wydać decyzje, żeby pani Kott sięgnęła po 

środki zewnętrzne. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że pozyskanie tych środków, o których mówiła w kwocie ponad 

3 000 000, 00zł, daje możliwość otwarcia tego miejsca. W trakcie funkcjonowania placówki, zawsze 

istnieje możliwość sięgnięcia po środki na różnego rodzaju działania. Pani Kott przypomniała, że 

gmina już dysponuje 3 mln zł na działania miękkie. Działania będą dostępne dla wszystkich 

mieszkańców. Usługi prowadzone w Centrum Mieszkalno – Opiekuńczym będzie można wykonywać 

nieodpłatnie lub pobierając niewielkie opłaty. 

Radny Krzysztof Wiśniewski przypomniał, że miasto już kupowało w swojej przeszłości obiekty 

razem z działkami. Gmina posiada piękny Turczynek. Radny poinformował, że za Turczynek, ktoś 

niedawno proponował 2 mln zł. Radny zauważył, jaka jest proporcja między wartością tego zabytku  

a wartością, za jaką się proponuje się zakupić obiekt. Radny przypomniał o swoim pomyśle, że  

w Turczynku zrobić dom dziennego pobytu dla osób starszych i niepełnosprawnych. Przywrócenie 

części pomieszczeń do celów leczniczych, umożliwiłoby opiekę od strony medycznej pensjonariuszy 

tego domu. Teraz planuje się zakup nowego obiektu, wydania na tą inwestycję milionów a następne 

na jego adaptację. Po pięciu latach dotacji, miasto będzie musiało myśleć, co zrobić, żeby obiekt 

utrzymać. 

Radny Piotr Napłoszek nawiązał do kosztu adaptacji budynku. Radny przypomniał, że koszt 

adaptacji budynku jednorodzinnego na żłobek wyniósł łącznie około 3 200 000, 00zł. Cała koncepcja 

pomysłu jest pod kątem tej konkretnej nieruchomości, która w jakiś sposób otwiera inne możliwości 

zagospodarowania sąsiednich nieruchomości. Przed chwilą zamknięta została możliwość zabudowy 

wpisem do rejestru zabytków nieruchomości na centrum kultury. Teraz trzeba dokupić nieruchomość 

obok, żeby te możliwości znowu otworzyć. Radny zapytał, czy nieruchomość była oceniana pod 

kątem zapisów planu miejscowego, ponieważ znajduje się w strefie uciążliwości akustycznej. Radny 

zapytał pani Kott, czy Centrum Opiekuńczo- Mieszkalne, które miałoby tam powstać w jakiś sposób 

może być uznane za dom opieki społecznej, albo wykorzystanie jej na cele uzdrowiskowe.   

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że nie jest to dom opieki społecznej, tylko ośrodek wsparcia 

dziennego, w którym będą realizowane usługi społeczne. 

Pan Marcin Bąk zaznaczył, że na Berlinach jest o tyle skomplikowana sytuacja, że na dole dawnej 
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protezowni znajdują się komórki lokatorskie. Te komórki mają wpisane w księgach wieczystych, jako 

lokale przynależne. Żeby to zmienić, trzeba by było do aktów wziąć wszystkich mieszkańców, którzy 

te komórki mają. Komórki trzeba przenieść w inne miejsce, co jest skomplikowane organizacyjne. 

Pan Bąk podkreślił, wysokie koszty remontu w Turczynku 

Radna Bożena Osiadacz przypomniała, że już w poprzedniej kadencji poszukiwane było miejsce na 

siedzibę OPS. Radna od początku mówiła, że Berliny nie są dobrą lokalizacją. Turczynek radna 

oglądała wielokrotnie. Miasto przez tyle lat nie uzyskało środków zewnętrznych na remont. Turczynek 

był wystawiany do sprzedaży i do dzierżawy. Miasta nie stać na remont tego obiektu. Radna uważa, 

że Turczynek powinno się sprzedać. 

Radny Waldemar Parol zrozumiał, że te 3mln zł, jest na rozpoczęcie projektu. Następnie ośrodek 

byłby finansowany ze środków zewnętrznych przez pięć lat. Radny chciałby wiedzieć, czy jest 

możliwe w tym miejscu, otwarcie przychodni rehabilitacyjnej dla mieszkańców Milanówka. 

Pani Krystyna Kott potwierdziła. W pierwszym rzędzie ma to służyć uczestnikom ośrodka wsparcia, 

a w kolejnym mieszkańcom. W programie jest napisane, że całą infrastrukturę, która zostanie 

zbudowana za finansowe solidarnościowe, można wykorzystać na cele związane z profilaktyką 

zdrowotną dla mieszkańców. Można sięgać po środki z NFZ, użyczać te miejsca za odpłatnością 

wykonującym usługi rehabilitacyjne z zewnątrz. 

Radny Piotr Napłoszek uważa, że radni podejmując decyzję powinni mieć wiedzę o kosztach 

adaptacji. 

Pani Krystyna Kott uważa, że na potrzeby związane z przygotowaniem wniosku powstanie ogólna 

opinia o kosztach, które są niezbędne do tego żeby otworzyć taka placówkę. 

Pan Marcin Bąk uważa, że radni powinni stworzyć takie zadanie dotyczące oszacowania kosztów.  

Zadanie może wynieść ok. 20 000, 00 zł. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na 

zakup nieruchomości w Milanówku przy ul. Kościuszki 35 z przeznaczeniem na utworzenie ośrodka 

wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych pod nazwą Centrum mieszkalno – opiekuńcze oraz 

na działalność Milanowskiego Centrum Usług Społecznych. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Przewodniczący Hubert Jarek za, radna Jolanta Nowakowska głos wstrzymujący, radna Bożena 
Osiadacz za, radny Waldemar Parol za. 
 

b) zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie 

Milanówek-Edycja 2” 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że środki finansowe na realizację tego projektu 

już otrzymaliśmy 23 grudnia 2020 roku. Pieniądze, które są na dofinansowanie projektu pn. „Rozwój 

usług społecznych w Gminie Milanówek-Edycja 2” to kwota 1 819 923, 36 zł.  Są to pieniądze, które 

przeznaczono na kontynuację realizacji różnego rodzaju zadań, które są w tej chwili wykonywane w 

ramach projektu pn. Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek”. Jego realizacja zakończy się 

20 czerwca 2021 roku. Gmina wystąpiła o kontynuację projektu i otrzymała te środki. Całkowita 

wartość projektu, ogółem wynosi 1 957 023, 36zł. Wkład własny gminy do tego projektu na okres  

3 lat wynosi 137 100, 00zł. Realizacja projektu zaczyna się 1 lipca 2021 r. Będą realizowanie 

następujące zadania: specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające świadczone w miejscu 

zamieszkania, sąsiedzkie usługi opiekuńcze, usługi teleopieki, usługi transportowe dla osób 

niepełnosprawnych, utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego dla osób autystycznych, 

doposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego, podtrzymanie funkcjonowania 

klubu seniora. Są to wszystkie działania, które w ramach tego projektu przez trzy lata będą 

realizowane. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia do 
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realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek-Edycja 2”. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Przewodniczący Hubert Jarek za, radna Jolanta Nowakowska nie głosuje, radna Bożena Osiadacz 
za, radny Waldemar Parol za. 
 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że wszyscy pracownicy OPS zostali zaszczepieni 

przeciw COVID-19. Na początku grudnia wszyscy przeszli badanie testowe na okoliczność COVID-

19. Pani Kott podkreśliła, że OPS jest otwarty codziennie. Pomimo COVID-u są przyjmowani 

wszyscy mieszkańcy. Zachowane są wszystkie środki bezpieczeństwa. OPS otrzymał od gminy 

oczyszczacz powietrza oraz ozonator. Mieszkańcy w ramach projektu „Rozwój Usług Społecznych” 

otrzymali różnego rodzaju sprzęt. Kupiono dla 200 mieszkańców pulsoksymetry, termometry 

bezdotykowe, otrzymali sprzęt poprawiający bezpieczeństwo w domu (czujniki gazu, czujniki dymu), 

ciśnieniomierze, glukometry. Jest to wyposażenie, które jest dla każdego seniora jest ważne  

i potrzebne. 

Radny Waldemar Parol zapytał jak bezdomni z ul. Piasta przetrwali ostatnie mrozy. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że bezdomni z ul. Piasta wyprowadzają się 1 lutego do swojego 

mieszkania na terenie Milanówka. Pozostali bezdomni mieszkają w schroniskach, z którymi OPS ma 

podpisana umowę. 

Radna Bożena Osiadacz poruszyła temat szczepień przeciw COVID. Radna pozytywnie odniosła 

się do wykonywania obowiązków przez pracowników OPS. 

Pani Krystyna Kott przypomniała, że w Milanówku jest gminny koordynator do spraw szczepień, 

który ma wiedzę na ten temat organizacji szczepień, na temat transportu osób na szczepienia, 

zapisów na szczepienia. Konsultacje są prowadzone telefonicznie. Takim koordynatorem do spraw 

szczepień jest pracownik OPS, pani Lidia Wójtowicz, która od poniedziałku do piątku, od godziny 8, 

00 do 15, 00 przyjmuje telefony i wyjaśnia lub doradza wszystkie sprawy związane ze szczepieniami. 

Telefon kontaktowy to: 506 797 083. 

Radny Waldemar Parol zapytał, czy kwota 1, 5 mln zł wystarczy na adaptację budynku przy  

ul. Kościuszki 35. 

Kierownik RPPiEM pan Krzysztof Jarosz może wypowiedzieć się tylko na temat zgodności  

z planem zagospodarowania. Pan Jarosz podkreślił, że nieruchomość z punktu widzenia miasta leży 

w bardzo dobrym położeniu. Graniczy z nieruchomością, która jest w dyspozycji miasta. Ma duże 

perspektywy rozwojowe, dostęp do jednej z głównych ulic, jest w centrum miasta. Powierzchnia 

działki pozwala na rozbudowę a nawet budowę nowych budynków w tym miejscu.  

  

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

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


