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Protokół Nr 21 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Dnia 22 lutego 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 

Proponowany porządek obrad:  

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie: 

a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Miasta Milanówka na lata 2021–2025. 

3.Sprawy różne. 

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian.  

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie: 

a) uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Milanówka na lata 2021–2025. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że ważność Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek minęła z końcem 2020 

roku. Program był przygotowany na pięć lat. Przygotowano program na lata 2021 – 2025. Gmina jest 

zobowiązana realizować ten program zgodnie z art. 6, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W myśl tych przepisów do zadań własnych gminy należy tworzenie 

gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

i prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia. Środki na realizację programu pochodzą w szczególności ze 

środków własnych gminy, które są przeznaczone na realizację zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Te środki pochodzą z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, ale również ze środków zewnętrznych 

pochodzących z dotacji z budżetu państwa na realizację programów osłonowych oraz konkursowych oraz 

funduszu unijnych. Do tej pory nie udało się pozyskać w tym obszarze środków finansowych. OPS czynił 

starania w roku 2018, w roku 2019 w celu pozyskania środków konkursowych na ten cel. Niemniej jednak, są 

realizowane programy osłonowe dla ofiar przemocy. Są to projekty socjalne, które dotyczą grup wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie. W milanowskim OPS taka grupa wsparcia funkcjonuje. Te działania, które zostały 

przewidziane w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, zostały 

określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla gminy Milanówek, który został 

przygotowany na lata 2021-2025. Głównym celem tego programu jest zmniejszanie zjawiska przemocy. 

Autor programu pan Paweł Kordys poinformował, że program został wzorem poprzedniego, sporządzony na 

następne 5 lat. W programie przede wszystkim bierze udział, OPS, Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policja, Straż Miejska, oświata w osobach pedagogów, ochrona zdrowia, Sąd 

Rejonowy w Grodzisku Maz. Oraz organizacje pozarządowe ( z terenu Milanówka jest to Caritas).  Program 

ma trzy cele: 

a) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Milanówek, 
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b) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie, 

c) zwiększenie dostępności pomocy i skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Program ma sześć celów operacyjnych: 

1. Zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Podniesienie świadomości społecznej zjawiska przemocy w rodzinie. 

3. Zapewnienie pomocy rodzinom, w których występuje przemoc, z uwzględnieniem potrzeb wszystkich 

członków rodziny jak i sprawców przemocy. 

4. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie i pomaganiem w sytuacji jej wystąpienia. 

5. Współpraca rożnych instytucji w celu ograniczenia skutków występowania przemocy. 

6. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poruszyła temat diagnozy problemu występowania zjawiska przemocy. 

W minionych latach zespół interdyscyplinarny realizowała procedury niebieskich kart.   

W roku 2017 było prowadzonych 17 procedur, w roku 2018 – 15, w roku 2019 – 17. Procedury są realizowane 

średnio w liczbie ok. 20. Procedura niebieskiej karty jest wszczynana przez OPS, Policja, szkoła lub inne 

placówki oświatowe, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, służba zdrowia. Największą 

liczbę tych procedur wszczęto za pośrednictwem Komisariatu Policji w Milanówku (było ich 15). Ze szkoły 

została uruchomiona jedna procedura. OPS uruchomił jedna procedurę niebieskiej karty. Zakończonych 

procedur odnotowuje się ok. 15 w ciągu roku. Ze wsparcia OPS z tytułu przemocy w 2019 roku skorzystało 28 

osób. W roku 2017 rodzin gdzie występowała przemoc w rodzinie, było osób 12. W 2019 nastąpił 

zdecydowany wzrost osób korzystających ze wsparcia. Spraw wszczętych z art. 207 Kodeksu Karnego  

w 2019 roku i skierowanych do sądu w siedmiu przypadkach.  

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uchwalenie Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Milanówka na lata 2021–2025. 

Komisja w głosowaniu: 4 - za, pozytywnie zaopiniowała uchwalenie uchwały jw. 
Przewodniczący Hubert Jarek za, radna Jolanta Nowakowska za, radna Bożena Osiadacz za, 
Radny Waldemar Parol za. 
 

Ad.3. 

Sprawy różne. 

Radny Waldemar Parol zapytał, na jakim etapie jest wniosek dotyczący zakupu nieruchomości przy  

ul. Kościuszki 35 dotyczący Domu Dziennego Pobytu. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott poinformowała, że OPS czeka na ogłoszenie przez Fundusz 

Solidarnościowy terminu, kiedy można ten wniosek składać. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

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


