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Protokół Nr 15 

z posiedzenia Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

dnia 18 maja 2020 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. 

   

Skład Komisji; 

Przewodniczący Hubert Jarek 

Radna Jolanta Nowakowska  

Radna Bożena Osiadacz 

Radny Waldemar Parol 

 

Porządek obrad: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla 

Miasta Milanówka  za rok 2019. 

3. Sprawy różne. 

Ad.1. 

Przyjęcie porządku obrad. 

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie przyjęcie porządku obrad. 

Komisja w głosowaniu; 4-za, pozytywnie zaopiniowała przyjęcie porządku obrad. 

Ad.2. 

Opinia Komisji dotycząca uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla 

Miasta Milanówka  za rok 2019. 

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Krystyna Kott poinformowała, że sprawozdanie z 

realizacji zadań realizowany przez OPS w 2019 roku został przyjęty przez komisją Zdrowia i Pomocy 

Społecznej oraz przez Radę Miasta na ostatniej sesji. Pani Kott przypomniała o zadaniach, które są 

ważne z punktu widzenia zasobów. Jest to zadanie, które zostało zlecone OPS przez wojewodę. 

Zgodnie z art. 16a o pomocy społecznej, OPS przygotowuje w imieniu gminy ocenę zasobów 

pomocy społecznej w oparciu o Analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej, do końca 

kwietnia każdego roku. W tym roku również ten dokument został złożony do Rady Miasta. Rada 

Miasta jest zobowiązana do zatwierdzenia dokumentu w związku z przygotowywaniem WPF  

w zakresie pomocy społecznej na rok następny. Dokument składa się z dwóch części. Pierwsza 

część jest merytoryczno opisowa i zawiera działania na rzecz mieszkańców w zakresie usług 

społecznych, zdrowia, opieki nad dzieckiem i rodziną a także dane o sytuacji demograficznej i 

społecznej gminy. 
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Pani Kott omówiła temat związany z sytuacja demograficzną w gminie; 

- liczba ludności na koniec roku 2019 wynosiła 16 334 osoby, 

- Liczba ludności w latach 2018- 2019 nastąpił wzrost liczby ludności o 514 mieszkańców, 

- stopa bezrobocia w 2019 roku na dzień 31 grudnia wynosiła 2,9 %, 

- liczba osób bezrobotnych w 2019 roku wynosiła 139, 

- infrastruktura gminy: dwa przedszkola publiczne z oddziałami przedszkolnymi przy szkołach 

dysponujące 487 miejscami, pięć przedszkoli niepublicznych dysponującymi 176 miejscami, 3 

świetlice przyszkolne, dwa prywatne żłobki, w których przebywa 68 dzieci, jeden żłobek publiczny z 

38 miejscami. 

- liczba mieszkań komunalnych wynosi - 203, 

- liczba mieszkań socjalnych wynosi – 14, 

- liczba osób oczekujących na mieszkanie socjalne wynosi – 9,  

- Wyroki eksmisyjne – 2,   

- w latach 2018-2019, powstał pierwszy Klub Seniora, 

- w roku 2019 z pomocy społecznej skorzystało 607osób w tym długotrwale 187 osób, 

- w 2019 roku ze świadczeń społecznych korzystało 249 osób, w postaci niepieniężnych 80 osób. 

Dokument będzie umieszczony na stronie internetowej OPS i na stronie Urzędu Miasta 

Milanówka. 

 

Pani Krystyna Kott poruszyła kwestię zwiększonej ilości osób przebywających w Domach Opieki 

Społecznej, za które opłaty za pobyt ponosi gmina. Jest to duża część odpłatności, ponieważ są to 

osoby samotne bądź posiadają bardzo niskie dochody. Za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 

średnio gmina płaci za jedna osobę ok. 3 000,00zł. 

Pani Kott podkreśliła, że głównym powodem korzystania z pomocy społecznej jest 

niepełnosprawność,  

drugą dysfunkcją jest długotrwała choroba, trzecią dysfunkcją jest ubóstwo, czwartą dysfunkcją 

jest bezrobocie. Dysfunkcji jest 15. Wynikają one z przepisów prawa. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że liczba osób korzystających z usług opiekuńczych drastycznie 

wzrosła z 79 osób w 2014 do 143 w roku 2019. Widać to również w specjalistycznych usługach 

opiekuńczych. W 2014 roku nie udzielano usług pielęgnacyjnych, usprawniających. W 2019 roku 

osób, które korzystało ze specjalistycznych usług usprawniających było 87. Jest to wskaźnik, w 

jakim kierunku powinno się organizować usługi społeczne dla mieszkańców. 

Przewodniczący Komisji zapytał, czy liczba osób korzystających z usług usprawniających jest 

ograniczona przez budżet czy dostępnością. 

Pani Krystyna Kott podkreśliła, że jest duże zainteresowanie takimi usługami. Mieszkańcy są 

zadowoleni. Pani Kott uważa, że są pozytywne efekty tych usług, ponieważ mniej środków wydaje 

OPS na usługi opiekuńcze. Osoby korzystające są na tyle sprawne, że mogą samodzielnie 

funkcjonować. 

Pani Kott nawiązała do usług poradnictwa specjalistycznego. W roku 2019 z poradnictwa 

specjalistycznego skorzystały 143 rodziny. Są to porady psychologiczne, prawne, socjalne. 

Pozostałe usługi to; interwencja kryzysowa, projekty socjalne. 

Ilość projektów i osób uczestniczących jest ograniczona tylko środkami, jakie posiada OPS. 

Pani Krystyna Kott omówiła temat związany ze świadczeniami społecznymi. Kierownik OPS 

podkreśliła wzrost kwoty świadczeń. W roku 2018 dla 1011 osób wypłacono 8 935 691,00 zł,  
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w roku 2019 dla 1027 osób świadczenia wzrosły do kwoty 13 383 357,00zł. W roku 2019 wzrosła 

kwota zasiłku pielęgnacyjnego z kwoty 183,00zł do kwoty 215,84 zł.  

Kierownik OPS poruszyła temat kadry Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Pani Krystyna Kott uważa, że gmina powinna dążyć do stworzenia placówki wsparcia dziennego. 

Pozwoliłoby to na obniżenie kosztów gminy dotyczących pobytu mieszkańców w Ośrodka Pomocy 

Społecznej, które wynoszą ok. 3 600zł miesięcznie od osoby. Te osoby mogłyby przebywać w 

placówce, gdzie miałyby zapewnione wyżywienie, opiekę rehabilitacyjną, medyczną. Na noc 

mogłyby wracać do swojego miejsca zamieszkania. Pozostawienie mieszkańców w ich środowisku 

umożliwiłoby poprawę, jakości życia, dla gminy byłyby to niższe koszty utrzymania. OPS podejmuje 

działanie, żeby taką placówkę otworzyć dla osób niepełnosprawnych. W tej chwili jest to etap 

przygotowywania dokumentacji. OPS chce sięgnąć po środki z Funduszu Solidarnościowego. 

Utworzenie takiej placówki nie wymaga udziału gminy. 

Pani Krystyna Kott zaznaczyła, że OPS nie ma stałej siedziby gminnej. Funkcjonuje w budynku, 

który jest własnością prywatna. Za wynajem budynku OPS płaci duży czynsz. Należy rozważyć 

budowę stałej placówki, ponieważ usługi społeczne, za które odpowiada OPS nie zginą z katalogu 

zadań wykonywanych przez gminę. Pni Kott złożyła wniosek na uzyskanie środków finansowych, 

które można by było przeznaczyć na przekształcenie OPS w Centrum Usług Społecznych. Taka 

możliwość pojawiła się po wejściu w życie ustawy o tworzeniu usług społecznych. OPS czeka na 

decyzję. Jeżeli będzie pozytywna to gmina pozyska środki w kwocie 3 000 000,00zł na to 

przekształcenie, w 100%, czyli bez wkładu własnego. Ośrodek mógłby zaproponować mieszkańcom 

nowe usługi takie jak; transport dla osób niepełnosprawnych, kontynuacje na przyszłe lata usług, 

które w rej chwili są prowadzone np. usługi usprawniające, sąsiedzkie, e-usługi oraz cała gama 

usług socjalnych o charakterze integracyjnym, usługi profilaktyczne. Profilaktyczne programy 

zdrowotne będą przeznaczone dla wszystkich mieszkańców gminy. 

Radna Jolanta Nowakowska zwróciła uwagę na informację, że w stosunku do roku 2018, w roku 

2019 zostało oddanych znacznie więcej lokali komunalnych. Radna chciałaby wiedzieć, z czego 

wynika Ren wzrost lokali komunalnych. 

Pani Krystyna Kott nie ma takiej wiedzy. Pani dyrektor przypuszcza, że remont lokali spowodował 

zwiększenie ilości lokali socjalnych. 

Radna Jolanta Nowakowska zapytała ile powstało nowych lokali socjalnych. Z wiedzy radnej 

wynika, że 2018 było ok.180 a w 2020 ponad dwieście. 

Pani Kott poinformowała, że w toku 2018 - 188 a 2020 - 203. Takie dane otrzymał OPS z ZGKiM. 

Radna Bożena Osiadacz zauważyła, że w dokumencie zabrakło danych w sprawie mężczyzn w 

wieku 60- 64 lata. 

Pani Krystyna Kott wyjaśniła, że są to dane z Urzędu Stanu Cywilnego. Tych danych OPS nie 

pozyskiwał. W następnym roku dane będą uzupełnione. 

Radny Piotr Napłoszek zapytał, dlaczego ten program nie jest załącznikiem do uchwały. 

Pani Kott wyjaśniła, że tak zostało to skonstruowane. To nie jest załącznik tylko cały dokument 

ministerialny i nie funkcjonuje, jako załącznik. 

Radny Piotr Napłoszek podkreślił, że jest podejmowana uchwała, gdzie z treści uzasadnienia 

wynika tylko, że radni mają obowiązek przyjąć taką ocenę i nic więcej. 

Pani Kott zauważyła, że z uchwały wynika, że przyjmuje się ocenę zasobów pomocy społecznej dla 

Miasta Milanówka w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. 
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Przewodniczący Komisji poddał pod głosowanie uchwałę dotyczącą przyjęcia oceny zasobów 

pomocy społecznej dla Miasta Milanówka za 2019 rok. 

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

 

Przewodniczący Hubert Jarek za 

Radna Jolanta Nowakowska za 

Radna Bożena Osiadacz za 

Radny Waldemar Parol za 

Ad.1. 

Sprawy różne. 

Radna Bożena Osiadacz poruszyła temat testów dotyczących COVID - 19.  

Przewodniczący Komisji poinformował, że szpital w Grodzisku Maz. Otrzymał środki, żeby 

powstała tam strefa zakaźna. Przyjmowani są pacjenci, którym można zrobić test, następnie 

przewożeni do innych szpitali na oddziały zakaźne. 

 

Na tym posiedzenie i protokół zakończono. 

Nagranie stanowi integralną część protokołu. 

 

Protokołowała: 

/-/ 

Małgorzata Obwojska   

                                                           

Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

/-/ 

Radny Hubert Jarek 

 


