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Protokół Nr 24 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

z dnia 22 czerwca 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 wykonania budżetu za 2020 r. 

3.Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku, 

b) przyjęcia statutu Milanowskiego Centrum Usług Społecznych, 

c) przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

4.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 wykonania budżetu za 2020 r. 

Skarbnik Miasta Bożena Sehn poinformowała, że radni otrzymali w terminie do 30 marca, obszerne materiały 

dotyczące wykonania budżetu za 2020 rok. Pani Sehn zwróciła uwagę i omówiła główne kwoty. 

Dochody w 2020 r. były zaplanowane na 101 840 959,14 zł. Zrealizowano 97,1% planu. Dało to kwotę 

wpływów do budżetu 98 885 849,39 zł. Dochody w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz zadań 

w zakresie polityko społecznej i rodziny: 

Ochrona zdrowia nastąpił wpływ w ramach niewykorzystanej dotacji w wysokości 6134,24 zł. 

Pomoc społeczna- dochody, które zostały otrzymane z budżetu państwa w formie dotacji na zadania zlecone 

wyniosły 2 332 406,58 zł. Te środki wpłynęły w 100%. Dochody wykorzystano w 99,9 %. W ogóle dochodów 

daje to 2,4 %. 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wyniosły 3 399,83 zł. Te środki w 100% zostały wykorzystane. 

Największe zaplanowane kwoty zaplanowano w dziele 8554 Rodzina. W tym dziale są środki na 500+. Na 2020 

r. plany osiągnęły w tym zakresie kwotę 23 830 718, 44 zł. Stanowi to w budżecie 24%. Wpływy wykorzystano 

w 99,4 %. 

Wydatki. 

W 2020 r. planowano wydać 110 417 178,20 zł. Faktycznie wydano 102 686 271,44 zł. 

Na ochronę zdrowia gmina przeznaczyła 0,6 % wydatków, co dało kwotę 546 019,10 zł.  
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Pomoc społeczną przeznaczoną na wydatki wyniosła 6 095 993,90 zł. W strukturze wydatków jest to 6%. 

Wydano 93,9 % zaplanowanych środków. 

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 15 865,00zł. Wykonano 2,60% więcej, 

czyli 100% tychże środków. 

W dziale Rodzina, wydano kwotę 24 519 577,18 zł, to jest 23,9% po stronie wydatków w strukturze. Plan 

wykonano w 95,8%. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok 

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

 

Ad.3. 

Opinia Komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 

Kierownik OPS p. Krystyna Kott przedstawiła projekt uchwały w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 

Na podstawie Ustawy o Centrum Usług Społecznych, którą Sejm podjął w roku 2019, uznano, że ponieważ 

kwestia poszukiwania środków zewnętrznych leży po stronie kierownika OPS, wystąpiono o środki finansowe 

na pilotaż w zakresie przekształcenia OPS w Centrum Usług Społecznych. Pozyskane środki finansowe 

zmobilizowały nas do tego, żeby dokonać takiego przekształcenia, tym bardziej, że wszelkie zmiany, które są  

w tej chwili przeprowadzane w obszarze prawa i w obszarze w ogóle pomocy społecznej, dążą do tego, żeby  

w przyszłości wszystkie niemalże w przyszłości wszystkie OSP staną przed takim dylematem tego 

przekształcenia, bądź też działania w obszarze pomocy społecznej. Pozyskując środki w wysokości 

3 091 085,00zł, proponujemy dokonanie takiej przemiany, takiego przekształcenia, dzięki czemu zostanie 

zbudowany w Milanówku nowy model św9iadczenia usług społecznych poprzez czynne zaangażowanie 

organizacji pozarządowych oraz instytucji rządowych, a także podmiotów ekonomii społecznej oraz innych 

osób prywatnych, które chcą nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Istota działania będzie podzielenie 

działalności na dwa obszary tj. obszar postepowania administracyjnego o obszar świadczenia usług 

społecznych. Obszar postępowania administracyjnego w zakresie pomocy społecznej mamy już za sobą i jest  

w stanie realizacji.  Należy wprowadzić w ten obszar świadczenia usług społecznych, poprzez przygotowanie 

programu gminnego usług społecznych. Żeby to się stało należy dokonać zmian przekształcenia OPS  

w Centrum Usług Społecznych. CUS będzie miało szersze możliwości działania właśnie poprzez zaangażowania 

tych organizacji pozarządowych, instytucji pozarządowych w realizowanie tych zadań. Jest to pierwsza 

uchwała zaproponowana do przyjęcia w takiej postaci, w jakiej proponuje ja projekt. W paragrafie I dokonuje 

się przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych w Milanówku. Proponuje się 

taką nazwę dla tej instytucji, zgodną z ustawą o centrach usług społecznych. Nasze centrum będzie się 

nazywało Centrum Usług Społecznych w Milanówku z siedzibą w CUS w Milanówku. 

W punkcie 3 zapisano, że terenem działania CUS w Milanówku jest obszar Gminy Milanówek. Mienie OPS  

w Milanówku w momencie, kiedy dokona się przekształcenie, staje się mieniem CUS. Należności  

i zobowiązania OPS w Milanówku przejmuje CUS w Milanówku. W paragrafie 3, pracownicy dotychczas 

zatrudnieni w OPS w Milanówku, stają się pracownikami CUS w Milanówku. Uchwała niniejsza, 

zaproponowanie w projekcie obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2021 r. i podlega ogłoszenie w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

W związku z pozyskaniem tychże środków finansowych, ale także w celu właściwego dania możliwości 

szerokiego działania, który dyktują zmiany prawne i społeczne, p. Kott zwraca się o pozytywne przyjęcie 

projektu uchwały. 

Przewodniczący Komisji uważa, ze CUS będzie miało dużo większe możliwości działania. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że przez najbliższe trzy lata usługi społeczne, które będą realizowane  

w ramach tego projektu będą bezpłatne. Będzie to 14 rodzajów usług. Tymi usługami objęte będzie ok. 300 

osób. Usługi, które będą realizowane, będzie można powierzać organizacjom pozarządowym, bądź też 
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przedsiębiorstwom ekonomii społecznej, ale także instytucjom rządowym t.j. NFZ.  CUS będzie mogło 

realizować i prowadzić tzw. aktywizację środowiska lokalnego, czyli będzie położony duży nacisk w tym 

projekcie na współpracę z organizacjami pozarządowymi, aktywizacje organizacji pozarządowych oraz 

edukację obywatelską.  

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekształcenia Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 

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

 

b) przyjęcia statutu Milanowskiego Centrum Usług Społecznych, 

 

Kierownik OPS p. Krystyna Kott przedstawiła projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Milanowskiego 

Centrum Usług Społecznych. 

Kierownik OPS p. Krystyna Kott poinformowała, że w związku z powstaniem jednostki o nowej nazwie oraz 

realizowaniem dwóch głównych zadań dot. zadania z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu ustawy  

o centrum usług społecznych, należy przedstawić projekt uchwały dotyczący ustalenia statutu Milanowskiego 

Centrum Usług Społecznych. Został on przedstawiony, jako załącznik do projektu przedstawionej uchwały. 

W paragrafie 1, została przedstawiona nazwa tj. MCUS, które zwane zostało dalej Centrum. MCUS powstało  

z przekształcenia OPS. Bezpośredni nadzór na MCUS sprawuje BMM. 

W paragrafie 2, zostały przedstawione podstawowe przepisy prawa na podstawie, których działa Centrum. 

W punkcie 2, paragrafu 2 zawarto informacje, jakie zadania będzie realizowało CUS. 

W rozdziale 3 zostały wskazane cele i zadania Centrum. 

Pełna informacja oraz Statut MCUS opublikowano w BIP oraz stronie Centrum Usług Społecznych. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że są to początki powstania CUW. W związku z tym mogą pojawić się 

zmiany. Rolą RMM jest te zmiany zatwierdzać lub zmieniać. Radny zaznaczył, że wszystkie uprawnienia 

dyrektora CUW wynikają z odrębnych ustaw. 

Dyrektor OPS Krystyna Kott potwierdziła.  

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy planowane jest zwiększenie zatrudnienia w związku  

z przekształceniem. 

Dyrektor OPS Krystyna Kott poinformowała, że w całym procesie przekształcenia bardzo aktywny udział biorą 

pracownicy OPS, to kwestie nowych stanowisk pracy, które powstaną w zakresie tego przekształcenia, czyli 

organizatorzy usług, koordynatorzy indywidualnych planów usług, te stanowiska zostały zaproponowane 

pracownikom, którzy brali udział w procesie tego przekształcenia ( przygotowywali wniosek). Ci pracownicy 

będą przesunięci na tych stanowiskach pracy. Na stanowiska, które były zajmowane do tej pory, zostaną 

przyjęci nowi pracownicy. Pani Kott planuje w ramach przekształcenia zatrudnić dodatkowo 3 osoby. 

Zatrudnieni pracownicy będą pracować w rejonach opiekuńczych, jako pracownicy socjalni. 

Dwie osoby zupełnie nowe, będą realizowały zadania, które do tej pory nie były realizowane przez OPS. Będą 

się zajmowały badaniem aktywizacji środowiska lokalnego z zakresu zdrowia publicznego. Osoby te będą 

zatrudniane w trybie naboru, który będzie ogłaszany w BIP. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Milanowskiego 

Centrum Usług Społecznych. 

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

 

c) przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach 

gospodarstwa domowego. 

Kierownik OPS p. Krystyna Kott przedstawiła projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o przyznanie dodatku 

mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Projekt uchwały jest b. ważny 
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z punktu realizowanego zadania. Zadanie to dotyczy przyznawania dodatku mieszkaniowego realizowanego 

od wielu lat. Od 1 lipca zmieniają się przepisy. Ustawodawca zobowiązał w art.7 ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych Radę Gminy do podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia nowego wniosku dotyczącego wzoru 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego. Do tej pory obowiązywał wzór wniosku, który został przyjęty 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki. Obecnie pomoc w postaci dodatku mieszkaniowego będzie i powinna 

być wypłacana na podstawie wniosku, który Rada przyjmuje. W związku z tym, został przedstawiony projekt 

uchwały dot. przyjęcia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji 

o dochodach gospodarstwa domowego. 

 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia wzoru wniosku 

o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. 

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

 

Ad.4. 

Sprawy różne.  

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

/-/ 

Radny Hubert Jarek 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

 


