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Protokół Nr 27 

Z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

z dnia 29 listopada 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 nb 

 

Proponowany porządek obrad:  

1.Przyjęcie porządku obrad. 

2.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami 

pozarządowymi na rok 2022. 

3.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 

2022–2040. 

4.Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok. 

5.Sprawy różne. 

 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, przyjęła porządek obrad bez zmian. 

 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

 

Referat Komunikacji Społecznej p. Katarzyna Stelmach przedstawiła do zaopiniowania 

Program współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

Program jest przedstawiany rokrocznie zgodnie z ustawa o działalności pożytku 

publicznego. Program, który ukazuje się w prawie niezmiennej formie należy przyjąć do 30 

listopada w roku poprzedzającym jego obowiązywanie. Forma jest dostosowana do zapisów 

ustawy. W obecnym programie został wprowadzony zapis, że miejsce aktywności lokalnej, ma powstać  

w Centrum Usług Społecznych w ramach otrzymanych dotacji. Zapis ten pojawia się w rozdziale 10 i 8. 

Dodatkowo program został scalony tj. tryb powoływania i zasad pracy komisji konkursowej został włączony do 

programu, pojawiły się dwa nowe rozdziały do tego programu, ale nie ma załącznika do tego programu. 

Program zgodnie z zapisem ustawy został poddany konsultacjom społecznym z organizacjami społecznymi 

działającymi na terenie miasta Milanówka. Uwagi bądź opinie do programu mogły organizacje składać od  

26 października do 4 listopada. W trakcie konsultacji wpłynęła jedna opinia, która nie zawierała żadnych uwag 
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dotyczących treści projektu uchwały. Była to opinia pozytywnie wyrażająca się na temat Programu. Taką 

opinię złożył Milanowski Uniwersytet 3 Wieku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie Opinia Komisji dotyczącej uchwały 

w sprawie Programu współpracy Miasta Milanówka  

z organizacjami pozarządowymi na rok 2022. 

Komisja w głosowaniu: 4-za, pozytywnie zaopinio0wała projekt uchwały jw. 

 

Ad.3. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 

2022–2040. 

 

Skarbnik Miasta p. Bożena Sehn przybliżyła projekt uchwały dotyczący uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022–2040.  

Pani Sehn podkreśliła, że przedsięwzięcia w tym dziale wykonuje dyrektor CUS. Są to trzy zadania. Każde z tych 

zadań jest do finansowe środkami zewnętrznymi.  

Projekt Rozwój-Aktywność-Praca, polega na wspieraniu wyłączenia społecznego i walki z ubóstwem. 

Wykonywany jest od 2020 roku, łącznie za kwotę 1 003 140,00zł. W ostatnim 2022 roku gmina przeznacza na 

to zadanie 327 180,00zł. 

Milanowskie Centrum Usług Społecznych – Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Łącznie gmina wyda na to zadanie 3 091 185,00zł. 

Projekt CUS – Rozwój Usług Społecznych Edycja II – projekt dotyczy usług społecznych dla mieszkańców. Cały 

projekt kosztuje 1 957 023,36 zł. 

Na te trzy zadania środki zewnętrzne w następnym roku wyniosą 2 431 310,00zł. 

Wszystkie informacje dotyczące tych zadań są opublikowane na stronie BIP. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący opinii Komisji dotycząca uchwały 

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Milanówek na lata 2022–2040. 

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

 

Ad. 4. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok. 

Skarbnik Miasta Bożena Sehn zreferowała projekt uchwały dotyczący budżetu miasta 

Milanówka na 2022 rok. 

 

Skarbnik Miasta Bożena Sehn zreferowała projekt uchwały dotyczący budżetu miasta 

Milanówka na 2022 rok. 

Pozyskiwanie dochodu, dział 756 dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek 

nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dział 852 Pomoc społeczna,  

855 – Rodzina. W dziale 756 księgowane są wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu na terenie 

miasta Milanówka. Planuje się takich wpływów na kwotę 350 000,00zł. W tym dziale planuje się pozyskać 

dochody stanowiące wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie 

hurtowym tzw. podatek od „Małpek”, na kwotę 40 000,00zł. Środki te przeznacza się na przeciwdziałanie 

alkoholizmowi i na realizację programu zwalczania narkomanii. 

Dział 852 - Pomoc społeczna, planuje się dochody bieżące w wysokości 3 291 334,00zł. 

Dział 855 – Rodzina, łączne dochody wyniosą 12 095 013,23 zł. Dominującym wydatkiem jest kwota na 500+. 

W następnym półroczu zadanie będzie realizowane przez inną jednostkę państwową, ZUS. Z tego tytułu będą 

ogółem mniejsze wpływy w budżecie, ponieważ będzie to kwota 7 455 000,00zł. Trudno porównywać dochody 
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rok do roku, ponieważ przepisy się zmieniają. Kolejne pieniądze z działu – Rodzina to dotacje celowe z budżetu 

państwa, przeznaczone na zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 023 000,00zł na świadczenia 

rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

ubezpieczenia społeczne ubezpieczenia zdrowotne.  

Planuje się w dziale – Rodzina dochody za pobyt dzieci w żłobku miejskim w kwocie 305 000,00zł. Dochody  

z tytułu organizacji zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 000,00 zł. Z tytułu odsetek od 

nienależnych i pobranych przez świadczeniobiorców świadczeń wychowawczych oraz odsetek od nienależnie 

pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, kwota 1500,00zł. Wsparcie aktywności 

zawodowej rodziców w gminie Milanówek, projekt realizowany w żłobku, dotacja z budżetu unijnego, kwota 

200 013,23 zł. 

Wydatki będą realizowane w dziale 851 Ochrona zdrowia, gdzie przeznaczono na ten cel 350 000,00zł. Na 

wydatki bieżące przeznaczono 7 719 982,00zł. Wydatki w dziale Rodzina wynoszą 13 836 842,23 zł. 

Przeznaczone są na świadczenia 500+, świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego. Planuje się tu 

wydatki z Karty Dużej Rodziny, wydatki dla rodzin zastępczych, wydatki dla placówek opiekuńczo 

wychowawczych, składki ZUS oraz na funkcjonowanie żłobka publicznego. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała, czy żłobek podlega pod wydział oświaty, czy jest zadaniem CUS? 

Skarbnik Miasta poinformowała, że jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, Rada podjęła uchwałę dotyczącej Statutu 

CUS, że te zadania wchodzą do zadań CUS. Wszystkie zadania prowadzone przez Wydział Oświaty związane  

z ochroną zdrowia powinny być wykonywane przez Centrum Usług Społecznych. Dotacje muszą być 

wykonywane tylko z UMM. Tam gdzie urząd miasta dotuje i dofinansowuje organizacje z opieką dzieci do lat 

trzech, to ta forma przekazywania pieniędzy nie może być przekazana do innej jednostki, zgodnie z ustawą  

o finansach publicznych, dotacje może przekazać tylko urząd miasta. Wszelkie dotowania stowarzyszeń, 

organizacji, jest w rękach ref. Oświaty. Żłobek jest w dziale „Rodzina”. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący dotycząca uchwały w sprawie 

budżetu Miasta Milanówka na 2022 rok. 

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

 

Ad.5. 

Sprawy różne. 

 

 

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

/-/ 

Radny Hubert Jarek 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   


