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Protokół Nr 11 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

dnia 27 listopada 2019 r. 

 

Przewodniczący Komisji radny Hubert Jarek otworzył i prowadził posiedzenie Komisji Zdrowia  

i Pomocy Społecznej. Powitał członków Komisji, mieszkańców Milanówka. Poinformował o 

nagrywaniu Komisji. 

Lista obecności członków Komisji i gości są załącznikami do protokołu. 

   

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 uchwał w sprawie; 

a) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 

o których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r.;  

b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych mieszkańców Milanówka; 

c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2020 rok. 

3. Pismo mieszkanki z dnia 31.10.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia  

04.11.2019 r. zarejestrowanej pod numerem 12914.2019 r.) dotyczące rehabilitacji. 

4.Sprawy różne.   

 

Ad.1.  

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, pozytywnie zaopiniowała porządek obrad. 

 Przewodniczący Komisji podkreślił, że na obradach komisji nie ma reprezentanta Urzędu Miasta. 

Ponieważ nie na, z kim skonsultować wątpliwości, radni postarają się je sprecyzować na 

jutrzejszym spotkaniu Rady Miasta. 

 

Ad.2 

Opinia Komisji dotycząca projektów uchwał w sprawie; 

a) Programu współpracy Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, ·o 

których mowa w art.3 ust.3 z dnia 24 kwietnia 2003 r.; 

 

Przewodniczący Komisji poinformował o otrzymaniu aktualizacji uchwały.  

Zmiany dotyczą;  

§3 pkt.2;  
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- było – w skład komisji wchodzi minimum trzech przedstawicieli burmistrza w tym przewodniczący 

komisji oraz trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych. 

- obecnie - w skład komisji wchodzi minimum trzech przedstawicieli burmistrza w tym 

Przewodniczący Komisji oraz trzech przedstawicieli organizacji pozarządowych z zastrzeżeniem 

ust.5, który mówi – „Przewodniczący Komisji jest ekspertem w dziedzinie związanej z zakresem 

merytorycznym ogłoszonego konkursu”.  

§5pkt.2; 

-„ obsługę organizacyjno - techniczną komisji konkursowej zapewnia właściwa komórka 

organizacyjna Urzędu Miasta, prowadząca postępowanie konkursowe”. 

§5 pkt. 6 - który został wykreślony- „ praca członków Komisji i ekspertów jest bezpłatna”.  

Obecne brzmienie; - „ członkowie Komisji Konkursowej oraz osoby, o których mowa w §3 ust.9  

z tyłu udziału w pracach komisji nie otrzymują wynagrodzenia”. 

§9 pkt. 1  

- zmiana treści z - „ członkowie Komisji obecni na posiedzeniu w pełnym składzie Komisji 

wypełniają formularz oceny formalnej oferty „, 

- zmiana treści na - „członkowie Komisji obecni na posiedzeniu wypełniają formularz oceny 

formalnej oferty”. 

 

Radna Bożena Osiadacz nawiązała do punktu IX programu. Nastąpiła zmiana kwoty wysokości 

środków finansowych przeznaczonych na rejestrację programu w 2020 roku. Kwota, która była 

przeznaczona na ten cel to 270 000,00zł.  

Przewodniczący Komisji poruszył kwestię wysokości środków przeznaczonych na współpracę 

Miasta Milanówka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 

z dnia 24 kwietnia 2003 r.. Pojawiła się wątpliwość dotycząca punktu IX, w którym określono 

kwotę środków finansowych przeznaczonych na realizacje programu. W autopoprawce pojawia się 

kilka kwot środków powierzonych na wsparcie realizacji zadań tzn. 270 000,00zł, 100 000,00zł, 

91 000,00zł. Kwoty te będą zależeć od budżetu. Radny podkreślił, że należy zwrócić się do 

pracowników merytorycznych, aby w sposób właściwy zaopiniować projekt. 

Przewodniczący Komisji uważa, że należy zaopiniować samo brzmienie uchwały, ale bez podania 

kwot. 

Radna Bożena Osiadacz uważa, ze należy opiniować treść uchwały, ale bez punktu IX. 

Radny Waldemar Parol podkreślił, że punkt IX jest bardzo ważny w tej uchwale. 

Przewodniczący Komisji zaproponował przełożyć głosowanie uchwały. 

 

b) ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach chronionych mieszkańców Milanówka. 

Przewodniczący poinformował, że w punkcie 2 pojawiła się wątpliwość w sprawie wyżywienia.  

§ 4 pkt. 1 - „ w przypadku osoby bezdomnej skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych albo 

schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi, jeżeli dochód osoby samotnie 

gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego 

określonego w przywołanej powyżej ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - w tym 

miejscu powinien być przecinek, ponieważ może to zmienić brzmienie całej treści - opłata nie 

może być wyższa niż 30% dochodu osoby samotnie gospodarującej lub dochodu na osobę w 

rodzinie osoby skierowanej do schroniska dla osób bezdomnych a w przypadku schroniska dla 

osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie może być niż 50% dochodu. 
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Radna Jolanta Nowakowska zaznaczyła, że nie jest pewna zapisu w związku z tym wstrzyma się do 

momentu, kiedy będzie poprawione przez autora. 

Przewodniczący Komisji, uważa, że całość wynika z kolejnych tabeli. W związku z tym wolałby 

zaopiniować uchwałę. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały w 

sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i 

mieszkaniach 

chronionych mieszkańców Milanówka. 

Komisja w głosowaniu; 3-za, 1- wstrzymujący, pozytywnie zaopiniował projekt uchwały jw. 

 

c) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii w mieście Milanówek na 2020 rok. 

Przewodniczący Komisji podkreślił, że nie ma na obradach pracownika merytorycznego. Radni 

zapoznali się z materiałami. Materiały są publikowane corocznie i po przegłosowaniu umieszczone 

na BIP, gdzie można zapoznać się ze statystykami, dlatego projekt nie będzie referowany. Uchwałę 

należy podjąć jeszcze w tym roku. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie projekt uchwały dotyczący uchwalenia Gminnego 

Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii w mieście Milanówek na 2020 rok. 

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

 

Ad.3.  

Pismo mieszkanki z dnia 31.10.2019 r. ( data wpływu do Urzędu Miasta Milanówka dnia  

04.11.2019 r.   

zarejestrowanej pod numerem 12914.2019 r.) dotyczące rehabilitacji. 

Przewodniczący Komisji odczytał pismo mieszkanki dotyczący, w którym zwraca się do Komisji  

z prośba o interwencję w sprawie tras autobusowych. 

Radna Bożena Osiadacz poinformowała, że pismo jest skierowane imiennie do niej. Radna 

podkreśliła potrzebę rehabilitacji w mieście. Pytania w tej sprawie będą zadane burmistrzowi  

i odpowiednim pracownikom w Urzędzie Miasta. Radna podkreśliła, że każdy, kto zgłosi się do 

pomocy społecznej będzie miał zapewniona pomoc dotyczącą rehabilitacji. Są osoby, które chodzą 

do domów mieszkańców i rehabilitują pacjentów. Trasa C autobusów była zorganizowana tylko na 

czas remontu PKP dotyczącego przejścia tunelem. Trasy A i B są obsługiwane przez komunikację 

miejską. 

Przewodniczący Komisji nawiązał do projektu zorganizowania rehabilitacji w budynku Starej 

Protezowni.  

 

Ad.4. 

Sprawy różne.   

Radna Bożena Osiadacz poruszyła temat uchwały w sprawie usytuowania miejsc sprzedaży 

napojów alkoholowych na terenie miasta Milanówka. 

Przewodniczący poinformował, że w sprawach różnych pojawia się również projekt uchwały, który 

mówi o dopasowaniu przepisów do ogólnie obowiązujących. Dotyczy to odległości punktów 
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sprzedaży o podawania napojów alkoholowych od przedszkoli, szkół podstawowych i ponad 

podstawowych, oświatowo wychowawczych, ogrodzonych placów szkolnych, boisk, placów zabaw 

dla dzieci, internatów, obiektów kultów religijnych i cmentarzy. Ta odległość jest ustalona na 

niemniej niż 70 metrów. Dotyczy to dopasowania do przepisów o samorządzie gminnym. 

Radna Bożena Osiadacz odniosła się do ustawy – O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. Radna uważa, że jest ważne przy wydawaniu opinii dotyczącej sprzedaży napojów 

alkoholowych w Miście. Powinno to być zgodne z najnowszymi zapisami w ustawie. Poprzednia 

uchwała była już nie ważna. Zmieniają się przepisy. 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie, dlaczego projekt wchodzi w sprawach różnych. 

 

Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie projektu uchwały. 

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

 

Radny Waldemar Parol zadał pytanie czy Przewodniczący przeanalizował budżet na 2020 rok. 

Radny podkreślił, że nie ma w budżecie pozycji dotyczącej Starej Protezowni i rehabilitacji na 

Berlinach oraz budowy tego obiektu. Radny przypomniał o zapewnieniach władz miasta dotyczące 

przeznaczenia budynku Starej Protezowni na przystosowanie do rehabilitacji. 

Przewodniczący Komisji poruszył temat trudnej sytuacji finansowej miasta. 

Radna Bożena Osiadacz poinformowała o programie p.n. „ Milanowski Zdrowy Uczeń”. Wszystkie 

szkoły uczestniczą w tym programie. W tym programie zawarty jest bilans przeprowadzony w 

szkołach na specjalnej aparaturze. Są to dodatkowe badania dotyczące analizy składu ciała, testu 

wydolności oraz badania płaskostopia. Po wykonaniu badań rodzice otrzymują informację o 

wynikach swoich dzieci oraz wskazówki dotyczące dalszego postępowania.  

Przewodniczący Komisji dodał, że Medicover prowadzi akcję informacyjną dotyczącą programu 

„Milanowski Zdrowy Uczeń”. 

Radna Jolanta Nowakowska zadała pytanie dotyczące reprezentacji przez radnego Huberta Jarka 

miasta w komisji społecznej w Szpitalu Zachodnim. 

Przewodniczący Komisji poinformował, że przygotuje takie informacje na następną komisję. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

 /-/ 

Radny Hubert Jarek 


