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Protokół Nr 25 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

z dnia 30 sierpnia 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 

Radna Hanna Młynarska 

 

Proponowany porządek obrad:  

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia komisji dotycząca wniosku Centrum Usług Społecznych w Milanówku o zwiększenie planu wydatków 

w roku 2021. 

3.Sprawy różne.  

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący komisji poinformował o dołączeniu do obrad komisji dodatkowego punktu dotyczącego CUS 

w Milanówku o zwiększenie planu wydatków w roku 2021. 

Radny proponuje dodanie w punkcie 3, przed sprawami różnymi uchwały RMM w sprawie zmiany uchwały  

Nr 393/XXXV/21 RMM w sprawie przyjęcia statutu CUS. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad ze zmianami. 

Komisja w głosowaniu: 5-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ze zmianami. 

 

Ad.2. 

Opinia komisji w sprawie zwiększenie planu wydatków CUS w roku 2021. 

Kierownik Centrum Usług Społecznych p. Krystyna Kott poinformowała, że w roku 2021 jeszcze Ośrodek 

Pomocy Społecznej miał na swojej liście osób skierowanych do Domów Pomocy Społecznej 27 mieszkańców. 

W okresie od stycznia do lipca 2021 spośród tych 27 mieszkańców zmarły dwie osoby z powodu Covid-u. 

Jeden sam zrezygnował z pobytu i wrócił do środowiska. W okresie od stycznia do lipca na pobyt do DPS 

skierowano ośmiu nowych mieszkańców Milanówka. Trzech mieszkańców oczekuje na skierowanie.  

W związku z taka sytuacją od sierpnia 2021 w Domach Pomocy Społecznej, na chwilę bieżącą, przebywa  

30 mieszkańców. Jeżeli dodamy jeszcze tych trzech, którzy oczekują na miejsce to będziemy mieli w 2021 roku 

33 osoby przebywające w DOS, za które gmina zobowiązana jest ponosić odpłatność w różnej wysokości. 

Zależy to od wysokości dochodu, którą posiada sam mieszkaniec, na ile rodzina partycypuje w kosztach 

pobytu. Trzeci obszar odpłatności ponosi gmina, kiedy do pełnych kosztów pobytu brakuje środków. W roku 

2020, kiedy planowano na ten cel wydatki w budżecie, OPS wnioskował o kwotę 1 155 000,00 zł, bo tyle 

wychodziło z obliczeń. We wrześniu 2020 przebywało w DOS 30 naszych mieszkańców. Pani Kott podkreśliła, 

że, jak co roku, koszty utrzymania takiego mieszkańca średnio wzrosły o kwotę ok. 500,00zł miesięcznie. OPS 

w budżecie otrzymał kwotę na opłaty za pobyt w DPS w wysokości 700 000,00zł. Pani kierownik już wówczas 

mówiła, że będzie to za mała kwota na to, żeby zrealizować to zadanie o charakterze obowiązkowym, jakim 
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jest opłacanie za pobyt. Na miesiąc wrzesień w budżecie CUS jest 17 000,00zł. Jest to o wiele za mało. W tej 

chwili miesięczny koszt, jaki ponosi gmina za pobyt w Domu Pomocy Społecznej mieszkańców to jest kwota 

102 309,09zł.  Z wyliczeń CUS wynika, uwzględniając również te trzy dodatkowe osoby, których skierowanie 

odwlekane jest od paru miesięcy. Te osoby przebywają w szapitach, w zakładach opiekuńczo leczniczych. 

Środki, które są niezbędne wynoszą 535 550,00zł. Pomniejszając kwotę za sierpień, jest to kwota 420 000,00zł, 

o które p. Kott wnioskuje do RMM. 

Pani Kott poruszyła temat związany ze środkami finansowymi na zrealizowanie obowiązkowego zadania, 

którym są wypłaty dodatków mieszkaniowych. Kierownik CUS podkreśliła, że jak środków brakuje w budżecie, 

zawsze ratowała się środkami, które były na innych paragrafach, innych rozdziałach. W tym drugim przypadku, 

p. Kott korzystała ze środków na zrealizowanie innych zadań. Te środki były wzięte z paragrafu na zapewnienie 

pobytu naszych mieszkańców w schroniskach dla osób bezdomnych. Pani Kott przypomniała, że za każdy 

pobyt takiej osoby w schronisku, gmina ponosi koszty zgodnie z odpłatnością, która jest bardzo różna i różnie 

ustalana dla różnych schronisk. Ze schroniskami są podpisane umowy i koszty utrzymania za osobodzień są 

najniższe ( takie postępowanie było przeprowadzone). Są to dwa schroniska: schronisko  

w Oryszewie i schronisko w Rokitnie, a także dwóch mieszkańców, którzy przebywali w okresie tego roku  

w schroniskach poza tymi dwoma schroniskami. Główną przyczyną było to, że te osoby miały podpisany tzw. 

plan wychodzenia z bezdomności. Jedna z tych osób od sierpnia, już w tym schronisku nie przebywa. Druga 

osoba będzie przebywała do końca tego roku. Na ten cel wydatkowano w 2021 r. kwotę na schronienie ·w 

okresie od 1 stycznia do 30 sierpnia 72 784,00 zł.  Natomiast w czwartym kwartale ( wrzesień, październik, 

listopad, grudzień) zarezerwowano kwotę 42 000,00zł. Łączna kwota, która jest przewidziana na pobyty 

naszych mieszkańców w schroniskach wynosi 114 784,00 zł. W schroniskach przebywa 8 mieszkańców. Na ten 

cel w roku 2021 zostały podjęte środki z rozdziału 85215 ( z dodatków mieszkaniowych). Powstał deficyt na 

zrealizowanie tego zadania w wysokości 46 200,00 zł, co oznacza. Zabraknie środków finansowych na 

zrealizowanie decyzji administracyjnych, które zostały wydane na dwa miesiące ( w miesiącu listopadzie  

i w grudniu). To zadanie też jest zadaniem obowiązkowym gminy. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy p. Kott rozmawiała z panią Sehn, czy będą środki na pokrycie  

z budżetu miasta, na zwiększenia dla CUS? 

Pani Krystyna Kott potwierdziła, ze rozmawiała z p. skarbnik, zanim przygotowała pismo dla radnych. Pani 

skarbnik zdeklarowała, ze będzie tych pieniędzy szukała w budżecie. Są to zadania własne gminy,  

w charakterze obowiązkowym, dlatego muszą być zrealizowane. 

Radna Jolanta Nowakowska podkreśliła, że w pełni rozumie te wydatki. Radna chciałaby jednak usłyszeć 

propozycje pani skarbnik dotyczącą środków, zmian lub przesunięć w budżecie ( kredyt, pożyczka, zmiany  

w budżecie). 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zwiększenia planu wydatków CUS 

w roku 2021. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, 1- wstrzymuje się, pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały jw.  

 

Ad.3. 

Projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Nr 393/XXXV/21 RMM w sprawie przyjęcia statutu CUS. 

Kierownik Centrum Usług Społecznych p. Krystyna Kott poinformowała, że w uchwale Nr 393/XXXV/21 RMM 

w sprawie przyjęcia statutu CUS, oraz w treści jej załącznika wkradł się błąd. Słowa użyte do określenia nowo 

przekształconej jednostki „ Milanowskie Centrum Usług Społecznych „, zostały użyte w takim znaczeniu, jak 

była określona nazwa projektu unijnego, na który uzyskano środki zewnętrzne na to przekształcenie. Zgodnie  

z ustawą o centrach, tworzeniu CUS, nasza jednostka, która przekształcamy i tworzymy, nazwa powinna 

brzmieć „ Centrum Usług Społecznych”. Dlatego proponuje się w treści tej uchwały i treści załącznika, 

każdorazowo zwrot „Milanowskie Centrum Usług Społecznych „ zastąpić sformułowaniem „ Centrum Usług 

Społecznych w Milanówku”. Jest to jedyna zmiana, która została zaproponowana. Uchwała Nr 393/XXV/21 
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musi być kompatybilna z uchwała, która dotyczy przekształcenia. W uchwale dotyczącej przekształcenia nazwa 

została uwzględniona poprawnie. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący zmiany uchwały Nr 393/XXXV/21 

RMM w sprawie przyjęcia statutu CUS. 

Komisja w głosowaniu: 5-za, pozytywnie zaopiniowała zmianę projektu jw. 

Ad.4. 

Sprawy różne. 

Kierownik CUS p. Krystyna Kott przypomniała, że od 1 sierpnia 2021 Ośrodek Pomocy Społecznej zmienił 

swoja nazwę na Centrum Usług Społecznych w Milanówku, z siedziba przy ul. Kościuszki 16 w Milanówku. 

Wszystkie inne kwestie związane z realizowaniem zadań nie uległy zmianie. Realizowane są zadania z zakresu 

pomocy społecznej, czyli wszystkie zadania, które do tej pory realizował OPS. W związku z przekształceniem 

CUS przejmuje od Urzędu Miasta Milanówka realizację dwóch dodatkowych zadań. Zadania będą realizowane 

szeroko od 1 stycznia 2023 roku. Jedno zadanie to profilaktyka zdrowia publicznego, a drugie zadanie dotyczy 

aktywizacji obywatelskiej, aktywizacja środowiska lokalnego i współpracy z organizacjami pozarządowymi.  

Pani Kott zachęca do interesowania się programem usług społecznych, który został ogłoszony i pozostaje  

w konsultacji. Program będzie realizowany przez najbliższe trzy lata.  

Te dwa projekty pozwolą mieszkańcom korzystać z bezpłatnych usług społecznych. 

Mieszkańcy będą mogli już wkrótce skorzystać z usług sąsiedzkich, które to usługi są mieszkańcom znane  

z poprzedniego projektu. Będziemy korzystać z e–projektu, czyli monitorowania stanu zdrowia za pomocą 

urządzeń monitorujących. Będą kontynuowane usługi usprawniające realizowane w domu klientów. Będą 

również realizowane usługi rehabilitacyjne w gabinecie, czyli te usługi, które były do tej pory realizowane 

przez UMM. 

CUS ma również usługi transportowe dla osób niepełnosprawnych. Usługi nazwane „Złota rączka”. Osoby 

starsze, osoby w trudnej sytuacji ekonomicznej będą mogły np. skorzystać z takiej usługi jak np. naprawa 

sprzętu gospodarstwa domowego, mebla czy okna, drzwi itd. Będzie również wprowadzona usługa 

wytchnieniowa. Opiekun osoby niepełnosprawnej, będzie mógł wyjechać, załatwić różne sprawy. W ramach 

tej usługi będzie zapewniona nieodpłatna opieka osoby niepełnosprawnej. Będzie funkcjonował Klub Seniora 

w takim zakresie jak dotychczas. Wszystkie usługi są nieodpłatne.  

 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

/-/ 

Radny Hubert Jarek 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


