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Protokół Nr 22 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 
Dnia 12 kwietnia 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) zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 w sprawie 

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku; 

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

2020 rok; 

c) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz 

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

d) 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 2020. 

3.Sprawy różne. 

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 3-za, 1- nie głosuje, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad bez zmian.  

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie: 

a) zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 w sprawie 

uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott omówiła zmianę uchwały dotyczącej Statutu OPS Milanówku. 

Dotyczy wprowadzenia zmian w §7, ust.1, pkt. 22, a Mianowice prowadzenie postępowań  

w sprawach, o których mowa w art. 411, ust. 10G, ustawy Prawo ochrony środowiska w tym do 

wydawania w tych sprawach zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego. Zmianę należy wprowadzić ze 

względu na to, że Ośrodek Pomocy Społecznej został wskazany w tej ustawie i rozporządzeniu 

Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 roku, w sprawie określenia wzoru żądania wydawania 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego oraz osoby fizycznej, oraz wzoru tego zaświadczenia, jako organ 

do wydawania właśnie tych zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu 

przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, uzyskiwanego przez 

wnioskodawców, którzy ubiegają się o dofinansowanie a NFZ lub Wojewódzkiego Funduszu 

Środowiska w programie rządowym pod nazwą Czyste Powietrze. Ośrodki Pomocy Społecznej 
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obsługują program rządowy, którego autorem jest firma Sygnity, która jest połączona  

z dokumentacją, platformą informatyczną, prowadzoną przez Ministerstwo Finansów. OPS, jako 

jedyna instytucja ma dostęp do dokumentacji świadczącej o dochodach naszych mieszkańców 

Milanówka, którzy będą składać wniosek o uzyskanie dofinansowanie w programie Czyste Powietrze, 

czyli na zmianę ogrzewania. Zadaniem, OPS będzie sięgnięcie do programu i wydrukowanie według 

obowiązującego wzoru, zaświadczenia o dochodach osoby lub osób pozostających w gospodarstwie 

i ubiegających się o takie dofinansowanie. Dlatego niezbędne jest wprowadzenie takiego zadania do 

statutu OPS. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że w ramach tego dofinansowania można uzyskać kwotę 

37 000, 00zł na wymianę „kopciuchów” na nowoczesne źródło ogrzewania. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że gmina Milanówek również przystąpiła do tego programu. 

Informacje na ten temat będą na stronie OPS i Urzędu Miasta Milanówka. 

Radna Jolanta Nowakowska odniosła się do tego programu uchwały. Radna poinformowała, że ten 

projekt uchwały został zakwestionowany przez RIO, w związku z tym musi być poprawiony. Dopóki to 

nie nastąpi, to żadne informację nie będą w tej kwestii wychodziły do mieszkańców. 

Radna Bożena Osiadacz nawiązała do zakwestionowania przez RIO uchwały. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że realizatorem uchwały jest Urząd Gminy i tam uchwała zostanie 

poprawiona. OPS będzie kierował środki do osób mających najniższe dochody.  

Radny Waldemar Parol zapytał, jaka jest górna granica dofinansowania. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że będzie to określone w programie. Będzie podjęta dodatkowa 

uchwała, która będzie określała tą granicę, kto będzie mógł jeszcze otrzymać dodatkowe środki. 

Radny Waldemar Parol rozumie, że osoba o mniejszych dochodach dostanie od miasta ok.2000, 

00zł a osoba, którą stać na modernizację wymiany ogrzewania, może z funduszu zewnętrznego 

dostać w granicach 30 000, 00zł. 

Przewodniczący Komisji wyjaśnił, że może dostać 25 000, 00 a z fotowoltaiką 30 000, 00zł. Każdy 

może dopasować kwotę do swojej sytuacji. Radny nie znalazł informacji, czy musi być wkład własny. 

Jest też możliwość spłacenia kredytu, w sytuacji, gdy ktoś bierze kredyt na wymianę, to 

dofinansowanie w pewnym stopniu pozwoli go sfinansować. Radny zapytał, od czego będzie 

zależała kwota dotacji dla gminy. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że od ilości osób, od diagnozy, ile osób na terenie Milanówka 

posiada piece nieekologiczne. To decyduje o wysokości o przyznanych środków finansowych. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy środki dla osób najbardziej potrzebujących, będą pochodziły  

z puli środków niewykorzystanych. 

Pani Krystyna Kott potwierdziła.  

Radny Waldemar Parol zapytał, ile osób korzysta z deputatów na węgiel. 

Pani Krystyna Kott odpowiedziała, że ok. 60. 

Radny Waldemar Parol zapytał, jak OPS zamierza zamontować tym ludziom piec? 

Pani Krystyna Kott odpowiedziała, że nikt nie zamierza instalować komukolwiek pieca. To zależy od 

tych osób. OPS będzie dysponować częścią środków finansowych, które można przyznać. Można 

zmotywować te osoby, żeby sięgnęły po środki finansowe z programu „Czyste powietrze” i zachęcić, 

że dostaną środki finansowe na uzupełnienie tych wydatków, jeżeli podejmą decyzję o zmianie tego 

ogrzewania. 

Radny Waldemar Parol ma wątpliwości, czy te osoby podejmą wyzwanie i zgłoszą się do programu. 

Radny uważa, że trzeba im pomóc. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że trzeba wszystkie środki wykorzystać i w tym kierunku trzeba 

dążyć. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy OPS będzie gotowy dalej wspomagać sytuacji, kiedy 

piece zostaną zainstalowane. Radnej chodzi o płacenie rachunków. Jeżeli te osoby będą korzystały  

z ogrzewania gazowego i będą miały wysokie rachunki, to czy OPS dale będzie im pomagał w ich 
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spłaceniu. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że będzie to zależało od posiadanych środków. OPS zawsze 

wspomaga takie osoby. 

Przewodniczący Komisji uważa, że pomoc tym osobom oraz wymiana pieców przyczyni się to do 

polepszenia, jakości powietrza. Pani Krystyna Kott poinformowała, że OPS pomaga również przy 

opłatach za energię elektryczną przy ogrzewaniu elektrycznym. 

Przewodniczący Komisji uważa, że wybór jednego lub dwóch dostawców energii dla miasta, 

pomoże w negocjacji stawek opłaty za elektryczność. Łatwiej jest wtedy pomagać gminie takim 

osobom. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały  

Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 w sprawie uchwalenia Statutu 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

b) przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 

za 2020 rok; 

Kierownik OPS pani Krystyna Kott omówiła sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku za 2020 rok. 

W/w dokument stanowi załącznik do protokołu. 

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2020 rok jest dostępne na 

stronie BIP-u Milanówka. 

 Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2020 rok4.13 MB               

Kierownik OPS pani Krystyna Kott w roku 2020 w grudniu podpisała w imieniu BMM umowę na 

realizację projektu, który będzie służył zmianie wizerunku OPS. Dotyczy to przekształcenia OPS  

w Milanowskie Centrum Usług Społecznych. OPS robi wiele zadań poza własnymi zadaniami, 

wypłatą zasiłków. Poprzez takie przekształcenie, które daje nowa ustawa z 2019 r. o centrach usług 

społecznych sięgnięto po środki finansowe. Gmina otrzymała pieniądze na to przekształcenie  

a mianowicie 3 992 982, 00zł. Przekształcenie będzie trwało 3 lata, będzie polegało na zmianie 

struktury organizacyjnej a także wprowadzeniu na rynek usług społecznych, które będą realizowane 

w roku 2021, 2022, 2023.  

Kolejnym projektem, na które pozyskano środki finansowe w roku 2020, były to środki na kontynuację 

i poszerzenie usług projektu pod nazwą „Rozwój Usług Społecznych w gminie Milanówek”. Projekt 

kończy się 20 czerwca 2021 roku. Projekt będzie realizowany do grudnia 2023 roku. W programie 

wprowadzono nowe usługi np. usługi transportowe, usługi „złota rączka” dotyczące drobnych napraw 

w domu.  

Pani Kott podkreśliła, że OPS funkcjonuje w pomieszczeniach wynajmowanych, nie ma własnej 

siedziby. W roku 2022 w kwietniu kończy się umowa na zajmowanie miejsca na realizowanie 

wszystkich zadań. Trzeba będzie myśleć, co dalej z OPS zrobić. To jest bardzo duże wyzwanie dla 

samorządu dotyczące funkcjonowania placówki. 

Radna Bożena Osiadacz nawiązała do tematu związanego z zakupem nieruchomości na siedzibę 

OPS.  Do zakupu nieruchomości nie doszło. Radna chciałaby Wiedzieć, jakie plany w związku z tym 

ma OPS. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że przekształcenie OPS w Milanowskie Centrum Usług Społecznych 

będzie realizowane. Są to działania, które są skierowane do mieszkańców tzw. działania miękkie. 

Transakcji zakupu nieruchomości przy ul. Ko0ściuszki 35 nie udało się zrealizować ze względu na 

rezygnacje właściciela. Zostały podjęte działania na działce przy ul. Marszałkowskiej. Planuje się 

budowę siedziby OPS, dzienny dom pobytu dla osób niepełnosprawnych oraz centrum rehabilitacji 

https://www.milanowek.pl/images/aa_projekty_uchwal/2021/XLIII_sesja_rmm/ops/sprawozdanie_ops/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_OPS_2020.pdf
https://www.milanowek.pl/images/aa_projekty_uchwal/2021/XLIII_sesja_rmm/ops/sprawozdanie_ops/Sprawozdanie_z_dzialalnosci_OPS_2020.pdf
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społeczno – ruchowej. W tej chwili oczekuje się na ogłoszenie konkursu. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czego nie udało się zrobić przez ten rok. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że nie udało się zakupić nieruchomości na siedzibę OPS. Nie udało 

się zrealizować w 100% budżetu, który został przeznaczony na działania związane z realizacją 

projektów unijnych. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że od mieszkańców są bardzo pozytywne sygnały 

dotyczące usług rehabilitacyjnych. 

Radna Bożena Osiadacz zapytała, czy dzieci ze szkół, które korzystają w ramach wsparcia  

z obiadów, jak wykorzystują to obecnie podczas pandemii. 

Pani Krystyna Kott wyjaśniła, że dzieci otrzymują świadczenie rzeczowe w postaci zasiłku na zakup 

żywności. Warunek jest taki, że jest to przyznawane na wniosek. Jeżeli taka osoba zgłosi do OPS, że 

potrzebuje takiego wsparcia to go otrzymuje. Często jest tak, że są zgłoszenia ze szkoły i wtedy takie 

świadczenie, na czas, kiedy dzieci są w domu, przyznaje się na zakup żywności. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała o pracę Komisji Antyalkoholowej. 

OPS Pani Paulina Tokarska poinformowała, że komisja w okresie pandemii pracowała zdalnie. 

Potem członkowie spotykali się w zespołach. Były wyznaczone godziny dyżurów, ale cały czas 

utrzymywano kontakt. Wnioski można składać, sprawy są kierowane do sądu. 

Radna Bożena Osiadacz wyjaśniła, że komisja cały czas miała ze sobą kontakt na Skype, ale 

również pracowała na miejscu. Dyżury są w każdy pierwszy i trzeci wtorek miesiąca. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie rocznego sprawozdania z działalności 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za 2020 rok. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

 

c) przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 rok oraz 

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

Milanówka. 

 Sprawozdanie za rok 2020 z monitorowania realizacji Programu Wspierania Rodziny dla Gminy 

Milanówek na lata 2019–2021 przyjętego przez Radę Miasta Milanówka uchwałą Nr 27/IV/19 z dnia 21 

stycznia 20191.25 MB  

Kierownik OPS jest osobą upoważniona do przedstawienia takiego programu na dzień 31 marca, 

każdego roku kalendarzowego za rok poprzedni. W tym roku również zostało przygotowane 

sprawozdanie z tego programu.  

Pani Elżbieta Sławińska Kierownik Środowiskowego Klubu dla dzieci i członków ich rodzin 

Milanowski Promyk, jedna z autorek projektu, przedstawiła zadania, które były realizowane w 2020 

roku. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący przyjęcia sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2020 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. 

 

d) 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 2020. 

 

 Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Milanówek na lata 2016–2020 za rok 2020359.34 KB  

https://www.milanowek.pl/images/aa_projekty_uchwal/2021/XLIII_sesja_rmm/ops/sprawozdanie_rodzina/Sprawozdanie_wsparcie_rodziny_2020.pdf
https://www.milanowek.pl/images/aa_projekty_uchwal/2021/XLIII_sesja_rmm/ops/sprawozdanie_rodzina/Sprawozdanie_wsparcie_rodziny_2020.pdf
https://www.milanowek.pl/images/aa_projekty_uchwal/2021/XLIII_sesja_rmm/ops/sprawozdanie_rodzina/Sprawozdanie_wsparcie_rodziny_2020.pdf
https://www.milanowek.pl/images/aa_projekty_uchwal/2021/XLIII_sesja_rmm/ops/sprawozdanie_przemoc/Sprawozdanie_PRZEMOC_za_2020.pdf
https://www.milanowek.pl/images/aa_projekty_uchwal/2021/XLIII_sesja_rmm/ops/sprawozdanie_przemoc/Sprawozdanie_PRZEMOC_za_2020.pdf
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Pani Krystyna Kott podkreśliła, że jest to trzeci projekt realizowany przez OPS. Kierownik jednostki, 

jest zobowiązany do złożenia sprawozdania każdego roku do końca marca, za rok poprzedni. 

Główny autor sprawozdania pan Paweł Kordys przedstawił, jak były realizowane zadania. 

Sprawozdanie jest pewnego rodzaju podsumowaniem działań, jakie instytucje będące częścią 

składową gminnego programu, podejmują w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie. Są to instytucje tj. OPS, zespół interdyscyplinarny, Środowiskowy Klub Wsparcia dla 

Dzieci i ich Rodzin, Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Milanówku, 

Komisariat Policji, Straż Miejska w Milanówku, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biovena, 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej AWEMED, placówki oświatowe. W zeszłym roku ze względu 

na epidemię liczba działań podejmowanych przez te instytucje była niższa niż jest rokrocznie. 

Obecnie sytuacja wraca do normy. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący 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 2020. 

Komisja w głosowaniu: 4 za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 

Ad.3 

Sprawy różne.  

Radna Bożena Osiadacz zadała pytanie w sprawie działań dotyczących sytuacji związanej z COVID 

w naszego miasta oraz pod kątem otwartości szpitala, wolnych miejsc, działań szczepiennych itd. 

Przewodniczący Komisji zobowiązał się uzyskać na ten temat informacje na kolejne spotkanie 

komisji. 

Radna Bożena Osiadacz poruszyła temat szczepień. Radna uważa, że w Grodzisku Maz. Bardzo 

dobrze funkcjonuje organizacja szczepień w Mediatece. Infolinia 989 dotyczy wszelkich informacji  

w sprawie zapisów na szczepienia. 

Przewodniczący Komisji poinformowała, że w najbliższym czasie zostanie uruchomiona dodatkowa 

infolinia w sprawie zgłoszeń na szczepienia. Radny zachęca do korzystania z infolinii chatbota na 

stronie kancelarii Prezesa rady Ministrów. Tam jest chatbot, który odpowiada na część pytań. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że milanowski punkt szczepień zwiększył liczbę osób, które 

będzie szczepił. Pani Kott przypomniała, że wszystkie osoby samotne, które mają problem  

z poruszaniem się, mogą zostać dowiezione do punktu szczepień w ustalonym terminie. Trzeba tylko 

się zgłosić do gminnego koordynatora do spraw szczepień na stronie UMM i na stronie internetowej 

OPS jest podany telefonio tej osoby. Dowóz tych osób jest nieodpłatny. Koordynatorem jest pani 

Lidia Wójtowicz a dowozem zajmuje się OSP. 

Radna Jolanta Nowakowska ma w swoim okręgu bardzo dużo sygnałów, że mieszkańcy narzekają 

na punkt szczepień w Milanówku, chwalą natomiast punkty szczepień w Grodzisku Maz. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że organizatorami punktów szczepień jest m.in. wojewoda. 

Milanówek nie posiada stałego miejsca szczepień.  

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że jest duża przychodnia, gdzie można zorganizować 

punkt szczepień. 

Pani Kott zaznaczyła, że jest to przychodnia prywatna. Gmina nie jest organizatorem miejsc 

szczepień. Wielu mieszkańców przekierowano do Mediateki. Duża przychodnia przy ul. Piasta nie 

zdecydowała się na utworzenie punktu szczepień.  

Radna Jolanta Nowakowska zapytała się o działania w sprawie Męskiej Szopy. 

Pani Krystyna Kott poinformowała, że Męska Szopa powstała. Obecnie nie może działać ze 

względu na obostrzenia. Na te działania zostało przygotowane miejsce przy ul. Inżynierskiej 3a. 

Pomieszczenia są wyremontowane, wyposażone. Prawdopodobne otwarcie przewidywane jest  

w maju. Do uczestnictwa zgłosiło się osiem osób. 
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Radny Krzysztof Wiśniewski uważa, że zgłosiło się mało osób. 

Pani Krystyna Kott uważa, że jest to wina pandemii. Po jej skończeniu zgłosi się więcej osób. 

Radny Waldemar Parol uważa, że Męska Szopa to bardzo dobry pomysł. Radny Nawiązał do 

tematu dotyczącego punktów szczepień. Radny krytycznie odniósł się do punktu przy ul. Szkolnej. 

Większość mieszkańców woli się zapisać na szczepienia w Grodzisku Maz. Radny uważa, że 

informacji dotyczących szczepień brakuje w przestrzeni publicznej. 

Przewodniczący Komisji uważa, że jest duża ilość informacji, która w ciągu kilku sekund można 

znaleźć w Internecie. 

Radny Waldemar Parol uważa, że starsze osoby takich informacji nie znajdą. Lepsza jest 

informacja papierowa, gdzie jest wyznaczone miejsce i nr telefonu. 

Przewodniczący Komisji uważa, że seniorzy nie są tak uwstecznieni jak sugeruję przedmówca. 

Seniorzy ogarniają technologie, przechodzą szkolenia w tym kierunku. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że są osoby, które sobie nie radzą z Internetem. Trzeba je znaleźć, 

zawiadomić i zawieść na szczepienie. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że osoby, które mają przeciwwskazania, choroby przewlekłe, 

powinny się szczepić w szpitalu. 

Radny Waldemar Parol zwrócił się z prośbą o udostępnienie numerów telefonów i adresy punktów 

szczepień w miejscach publicznych. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

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


