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Protokół Nr 26 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

z dnia 19 października 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 nb 

Radna Hanna Młynarska 

 

Proponowany porządek obrad:  

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

a) kontynuacji działalności Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci Ich 

Rodzin, usytuowanej w strukturach Centrum Usług Społecznych w Milanówku, 

b) upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Milanówku do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej, 

c) zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia 

wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka, 

d) przyjęcia programu usług społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021–2023, 

e) zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia 

programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez 

wspieranie ich warunków życiowych, 

f) ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku 

okresowego i pomocy rzeczowej, 

g) ustalenia kryterium   dochodowego    uprawniającego    do    korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej 

w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, 

h) ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania, 

i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na zakup wyposażenia Oddziału Rehabilitacji 

Kardiologicznej i Pracowni Elektrofizjologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego 

im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. 

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad.  

Radna Bożena Osiadacz zwróciła się z prośbą o przesunięcie punktu i na początek porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, 1- nieobecny, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad ze zmianami.  

 

 



 

2 

Ad.2. 

Opinia komisji dotycząca uchwał w sprawie: 

i) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Grodziskiego na zakup wyposażenia Oddziału Rehabilitacji 

Kardiologicznej i Pracowni Elektrofizjologii Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala 

Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim. 

UMM p. Bożena Ciesielka przybliżyła projekt uchwały dotyczący udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu 

Grodziskiego na zakup wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Pracowni Elektrofizjologii 

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku 

Mazowieckim. Dyrektor Szpitala Zachodniego zwróciła się 12 października z prośbą o pomoc finansową  

w doposażeniu oddziału rehabilitacji kardiologicznej. Planowane zakończenie modernizacji tego o9ddziału jest 

31 października 2021 r. Pani Ciesielka zwróciła uwagę, że nie jest to pierwsza sytuacja, kiedy Gmina 

Milanówek pomaga w doposażeniu szpitala. Ościenne gminy przekazują, co roku środki do szpitala. Została 

przygotowana uchwała w tej sprawie. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że jest w komisji Szpitala Zachodniego. Takie prośby pojawiają się i gminy 

pomagają w finansowaniu tego typu inicjatyw. 

Pani Bożena Ciesielka podkreśliła, że środki przeznaczone na pomoc są już ujęte w zmianach budżetowych.  

W tej sprawie będzie sporządzona umowa. Pomoc jest uzasadniona, ponieważ mieszkańcy Milanówka 

korzystają głównie ze Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla 

Powiatu Grodziskiego na zakup wyposażenia Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej i Pracowni Elektrofizjologii 

Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku 

Mazowieckim. 

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

 

a) kontynuacji działalności Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci Ich 

Rodzin, usytuowanej w strukturach Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 

Dyrektor CUS Pani Krystyna Kott poinformowała, że w związku z przekształceniem z dniem 1 sierpnia 2021 r. 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku, utworzone CUS 

przyjęło do realizacji wszystkie dotychczasowe działania, które były prowadzone przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej. W tej sytuacji placówka wsparcia dziennego, Środowiskowy Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin 

Milanowski Promyk, aktualnie działa w ramach Centrum Usług Społecznych w Milanówku. W związku z tym, że 

placówka już została powołana uchwałą, uchwały tej nie można było zmienić. Należało podjąć nową uchwałę, 

która będzie wprowadzała nową nazwę, która zamienia OPS na CUS. Wszystkie kwestie związane  

z funkcjonowaniem placówki, z finansowaniem placówki nie ulegają zmianie. W uchwale są wskazania, jakie 

źródła finansowania będą wykorzystywane w placówce wsparcia dziennego w sytuacji, kiedy placówka będzie 

działała w strukturze CUS. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie kontynuacji działalności Placówki 

Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia dla Dzieci Ich Rodzin, usytuowanej w strukturach 

Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 

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

 

b) upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Milanówku do załatwiania indywidualnych spraw 

z zakresu administracji publicznej. 

Dyrektor CUS w Milanówku p. Krystyna Kott poinformowała, że uchwała, która do tej pory obowiązywała 

była z 2013 roku. Na podstawie tej uchwały kierownik OPS otrzymał od RMM upoważnienie do załatwiania 

indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, wydawania decyzji, postanowień i zaświadczeń.  

W związku z przekształceniem OPS w CUS, a także zmianom przepisów prawa, należało zmienić tą uchwałę.  

W tym wypadku 
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zdecydowano o uchylenie starej uchwały i zaproponowanie do podjęcia nowej uchwały w oparciu o 

obowiązująca rzeczywistość. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum 

Usług Społecznych w Milanówku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej. 

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

 

c) zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia 

wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych Miasta Milanówka. 

Dyrektor CUS w Milanówku p. Krystyna Kott poinformowała, że propozycja zmian uchwały wynika z kwestii 

przekształcenia OPS w CUS. Uchwała wprowadza taka zmianę, że w paragrafie 1, ust.1, pkt.5, uchwały 

248/XXX/17 RMM z 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek organizacyjnych 

miasta Milanówka, otrzymuje brzmienie: Centrum Usług Społecznych w Milanówku. Ta mała zmiana 

wprowadza do wszystkich dokumentów związanych z obsługą przez Referat Usług Wspólnych tą zmianę 

wynikająca z przekształcenia. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 248/XXX/17 

Rady Miasta Milanówka z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zapewnienia wspólnej obsługi dla jednostek 

organizacyjnych Miasta Milanówka. 

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

 

d) przyjęcia programu usług społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021–2023. 

Dyrektor CUS w Milanówku p. Krystyna Kott poinformowała, że uchwała w sprawie przyjęcia programu usług 

społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021–2023 jest wynikiem przekształcenia OPS w CUS. Jednym  

z wymogów funkcjonowania nowej jednostki CUS, jest uchwalenie przez RMM programu usług społecznych  

w gminie Milanówek. W tym wypadku zostały zachowane wszelkie procedury związane z uchwaleniem tego 

programu. Program był poddawany konsultacjom społecznym. Był umieszczony na stronie UMM w zakładce 

„Konsultacje społeczne”, w takiej treści, w jakiej jest przedstawiony Komisji. 

Radna Jolanta Nowakowska pogratulowała p. Magdzie Żurawskiej autorce projektu, za jakość  

i przygotowanie materiału na tak wysokim poziomie. Radna zauważyła błędne powtórzenie fragmentu tekstu. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że poprawiony tekst będzie wprowadzany autopoprawką. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu usług 

społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021–2023. 

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

 

e) zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie 

przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka 

poprzez wspieranie ich warunków życiowych. 

Dyrektor CUS w Milanówku p. Krystyna Kott poinformowała, że uchwała została przygotowana w związku  

z przekształceniem OPS w CUS. Ta zmiana dotyczy również nazwy jednostki.  

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 

Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia programu działań promujących 

rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych. 

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

 

f) ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku 

okresowego i pomocy rzeczowej. 

Dyrektor CUS w Milanówku p. Krystyna Kott poinformowała, że została przygotowana nowa uchwała. Treść 

jest zgodna z dotychczas obowiązująca. Zasady, które były ustalone w 2009 r. dobrze się sprawdzały. 
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Propozycja zmiany uchwały wynika z tego, że w tym okresie zmieniły się przepisy prawa. Cała treść 

poprzedniej uchwały został zachowana. Uchwała wynika z przekształcenia OPS w CUS. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków 

na świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego, zasiłku okresowego i pomocy rzeczowej. 

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

 

g) ustalenia kryterium   dochodowego   uprawniającego  do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej 

w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup 

posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych 

wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. 

Dyrektor CUS w Milanówku p. Krystyna Kott poinformowała, że propozycja zmiany treści uchwały wynika ze 

zmiany przepisów prawa oraz z procesu przekształcenia OPS w CUS. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia kryterium   

dochodowego   uprawniającego  do korzystania z nieodpłatnej pomocy społecznej w zakresie dożywiania 

w formie posiłku, świadczenia pieniężnego, w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz 

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym 

programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023. 

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

 

h) ustalenia warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, 

z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz 

szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania 

Dyrektor CUS w Milanówku p. Krystyna Kott poinformowała, że propozycja zmiany treści uchwały wynika ze 

zmiany przepisów prawa oraz z procesu przekształcenia OPS w CUS. 

Uchwała była realizowana przez OPS. W związku z przekształceniem, trzeba było uchwałę uchylić i przedstawić 

nową treść. Treść merytoryczna też nie została zmieniona. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia warunków 

przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków 

częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. 

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

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

/-/ 

Radny Hubert Jarek 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


