
PROJEKT 
    

UCHWAŁA NR  … … … 

RADY  MIASTA  MILANÓWKA 

z dnia … … … … … ... r. 

 

w sprawie zatwierdzenia koncepcji utworzenia i realizacji zadania projektowego 

pn. „Męska Szopa” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych 

w Gminie Milanówek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia 

społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 

zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2018r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się koncepcję utworzenia i realizacji zadania projektowego pn. „Męska Szopa” 

realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

  

§ 2. 

1. Wykonanie czynności formalno-prawnych związanych z ustaleniem lokalizacji oraz 

nadzorem inwestycji określonej w zadaniu projektowym pn. „Męska Szopa” powierza się 

określonym kompetencyjnie komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Milanówka. 

2. Wykonanie zadania projektowego pn. „Męska Szopa” w zakresie utworzenia i jego realizacji 

powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

 

§ 3. 

Zadanie projektowe pn. „Męska Szopa” będzie realizowane w ramach projektu pn. „Rozwój 

usług społecznych w Gminie Milanówek” współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014-2020, zgodnie z ustalonym we wniosku harmonogramem, 

w okresie od 1 marca 2019 roku do 20 czerwca 2021 roku. 

 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka oraz Kierownikowi 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

            Rady Miasta Milanówka 

                 /-/ 

        Janina Moława 

 



 
 

UZASADNIENIE 

„Męska Szopa” to zadanie projektowe realizowane zgodnie z harmonogramem w okresie 

od 01.03.2019r. do 20.06.2021r. w ramach projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie 

Milanówek” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014-2020, Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych. Jest ono dedykowane starszym mieszkańcom Milanówka - 

miłośnikom majsterkowania, którzy swoją pasją, w ramach integracji społecznej, będą dzielić 

się z młodszym pokoleniem. Z uwagi na brak w Milanówku właściwej infrastruktury, takiej 

jak np. ośrodki wsparcia dziennego, nakierowanej na zaspokojenie potrzeb w zakresie dostępu 

do usług społeczno-integracyjnych dla osób wymagających wsparcia (starszych, 

niepełnosprawnych, długotrwale chorych itp. Powyższe zadanie stwarza warunki do 

zwiększenia dostępu do usług społecznych osobom wymagającym wsparcia poprzez 

możliwość ich uczestnictwa w życiu społecznym przy uwzględnieniu: 

• pogarszającego się stanu zdrowia mieszkańców Milanówka w związku z wiekiem 

i niepełnosprawnością, 

• poczucia osamotnienia i marginalizacji z powodu wieku i niepełnosprawności, 

• trudnej sytuacji materialnej prowadzącej do zmniejszenia oczekiwań i potrzeb 

względem jakości życia. 

Utworzenie „Męskiej Szopy” jako formy ośrodka wsparcia o zasięgu gminnym stwarza 

możliwość kształtowania podstawowych umiejętności społecznych odpowiednio do potrzeb 

i możliwości uczestników oraz podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do 

samodzielnego życia, wszechstronne usprawnienie psychoruchowe, rozwijanie 

i podtrzymywanie zainteresowań oraz poczucia własnej wartości i pewności siebie oraz 

dążenie do pełnej integracji ze środowiskiem lokalnym. Celem placówki będzie wzbogacenie 

oferty kierowanej do osób starszych i poprawa jakości ich życia. 

Koncepcja utworzenia i realizacji zadania wymaga zaangażowania kompetentnych 

komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Milanówka w zakresie m.in: uzyskania zgody na 

lokalizację obiektu budowlanego ( na stałe niezwiązanego z podłożem) przy uwzględnieniu 

miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy, nadzoru 

inwestorskiego nad budowanym obiektem, przygotowania dokumentacji achitektoniczno 

- budowlanej, podłączenia mediów i innych niezbędnych pozwoleń i zgód. 

Środki na realizację zadania pochodzą z funduszy unijnych zgodnie z założeniami 

projektu pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek” oraz ze środków własnych 

Gminy. 

Realizacja zadania jest przewidziana na okres od marca 2019 roku do czerwca 2021r. 

w tym utworzenie placówki przewidzianej jest na okres marzec - maj 2019 roku.  

 

 

 

 


