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Protokół Nr 23 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

z dnia 17 maja 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) przyjęcia „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych”  

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) przyjęcia „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych”. 

Pani Adrianna Wenc reprezentująca firmę Oficyna Profilaktyczna, przybliżyła treść „Diagnozy 

potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych”. Jest to diagnoza 

przeprowadzona w ramach projektu Milanowskiego Centrum Usług Społecznych, wspófinansowana 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, 

Edukacja i Rozwój. Jest to jeden z elementów do tworzenia Centrum Usług Społecznych na terenie 

gminy. Jest to nowa rzecz łącząca wiele aspektów, niezbędna do tego, żeby CUS powstało i dalej były 

różnego rodzaju działania na terenie.  

Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie usług społecznych” zawiera 

następujące zagadnienia: 

a) Podstawy realizacji diagnozy. 

b) Cel główny i cele szczegółowe diagnozy. 

c) Zastosowanie metody i techniki badawcze. 

d) Próba badawcza. 

e) Prezentacja wyników badań. 

f) polityka prorodzinna oraz wspieranie rodziny wraz z systemem pieczy zastępczej ora pomocą 

społeczną. 
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g) Promocja i ochrona zdrowia. 

h) Wspieranie osób z niepełnosprawnościami i starszych. 

i) Edukacja publiczna. 

j) Przeciwdziałanie bezrobociu. 

k) Aktywność obywatelska. 

l) Współpraca międzysektorowa. 

ł) Priorytetowość działań. 

Pełna wersja dokumentu jest opublikowana na stronie CUS oraz BIP. 

Przewodniczący Komisji podsumował, że problemy zawarte w „Diagnozie” są zgłaszane przez 

mieszkańców. Radny uważa, że budowane CUS rozwiąże część problemów. Po jego wybudowaniu, 

będzie można oszacować w jak dużym stopniu. Będzie tam rehabilitacja, inne rzeczy związane  

z elementami przedstawionymi przez p. Wenc w prezentacji. Ten projekt dopiero niedawno pojawił 

się w naszym mieście. Radny podkreślił potrzeby młodych ludzi w mieście. 

Kierownik CUS Krystyna Kott zapoznała się z tą „Diagnozą”. Potwierdza się to, co zostało tutaj 

powiedziane, jako rekomendacje do działania. Wszystkie te obszary, pomimo dużego 

zainteresowania szczególnie grupą senioralną, ale także młodzieżą i dziećmi w zakresie działań 

profilaktycznych, mają ogromne potrzeby. Potrzeba jeszcze czasu, żeby wszystkie obszary w pewnym 

stopniu nasyciły się usługami społecznymi. Ta „Diagnoza” temu służy. Jest to przydatne narzędzie do 

tego, żeby iść o krok dalej. Ten dokument będzie podstawą, żeby przygotować Gminny Program 

Usług Społecznych na najbliższe trzy lata. 

Radna Bożena Osiadacz zapytała, kto będzie finansował działania, czy to będzie w ramach CUW. 

Pani Adrianna Wenc poinformowała, że ustawa mówi jasno, że jeżeli chodzi o Centra Usług 

Społecznych, że w każdym z wymienionych obszarów, jeżeli jest jakiś deficyt, to w programie usług 

społecznych należy zaznaczyć, z czego to jest finansowane. 

Kierownik CUS Krystyna Kott poinformowała, że środki finansowe w 50% zostały pozyskane  

z zewnątrz na realizacje tych projektów. Część środków jest w projekcie przekształceniowym, część 

środków znajduje się w projekcie, które pozyskano, jako kontynuację rozwoju usług społecznych. 

Cały obszar usług społecznych skierowanych do osób starszych i osób niepełnosprawnych, a także 

działań integracyjnych oraz wolontariatu, zostały zapewnione. Więcej uwagi trzeba będzie poświecić 

działaniom na rzecz edukacji obywatelskiej. Na te działania trzeba będzie znaleźć środki. Pani Kott 

podkreśliła, że wniosek konkursowy dotyczących edukacji publicznej, został złożony do Ministerstwa. 

Środki przeznaczone na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, w całości będą przeznaczone na 

działania kampanijne. Do tych działań będą zaliczane środki, które w tej chwili w budżecie gmina 

przeznaczyła na działania usługowe, a mianowicie w obszarze pomocy społecznej. Jeżeli te wszystkie 

działania zostaną połączone, to ewaluacja programu za trzy lata wypadnie pozytywnie. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że dokładnie zapoznała się z tym materiałem. Prezentuje on 

wiele ciekawych informacji. Radna zwróciła uwagę, że na stronie 36 tego materiału jest zapis 

„System pieczy zastępczej to zespół osób i instytucji” jest nawias „ spokrewniona, niezawodowa, 

zawodowa w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowania rodzinnego”. Radna uważa, że powinno 

tam być słowo „pogotowia”. Więcej błędów radna nie znalazła. Pani Nowakowska uważa, że jest to 

bardzo ciekawy materiał, który zawiera dużo informacji dla mieszkańców. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie „Diagnozy potrzeb i potencjału lokalnej 

społeczności w zakresie usług społecznych”.  

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw. 
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Ad.3. 

Sprawy różne. 

Przewodniczący komisji omówił temat związany ze Szpitalem Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim. 

Szpital ze względu na pandemię ma dużo większe straty niż zakładał. Bilans w tym w tym momencie 

jest ujemny na poziomie 6,5 mln przy zakładanych 3,5 mln. Należy to rozpatrywać zwiększeniem 

ilości osób, które potrzebowały wsparcia. Pomimo to, udało się uruchomić dużo inwestycji, bo 

prawie za 7 mln zł. Jedną z ciekawszych inwestycji jest budowa nowego układu, który się nazywa 

trigeneracyjny, który służy do podgrzewania wody, ale także pomieszczeń. Będzie także duża 

modernizacja oddziałów i pomieszczeń szpitalnych, na kwotę pół miliona złoty. Zostanie zakupiony 

nowy aparat rentgenowski. Będzie również zakupiony zestaw do zabiegów artroskopii, który 

umożliwi operowanie między innymi kolan. Pozostały sprzęt będzie do bieżącej obsługi. 

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

/-/ 

Radny Hubert Jarek 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

 


