
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR  … … …. 

RADY  MIASTA  MILANÓWKA 

z dnia … … … … … … r. 

 

w sprawie przyjęcia Programu usług społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021 - 

2023 

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818), art. 18 ust. 2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713; zm.: 

Dz.U. z 2020 r. poz. 1378; zm.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1038) Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje:  

§ 1. 

Przyjmuje się Program Usług Społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021 - 2023. Treść 

Programu określa załącznik do uchwały.  

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka 

 

§ 3. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  



UZASADNIENIE 

 

 

Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1818),  stanowi, że Rada gminy może przyjąć, w drodze 

uchwały, program usług społecznych, określający usługi społeczne wynikające z potrzeb 

wspólnoty samorządowej. Natomiast w art. 4 ust. 2 ustawy wskazano, że przy opracowywaniu 

programu usług społecznych gmina bierze pod uwagę diagnozę potrzeb i potencjału wspólnoty 

samorządowej w zakresie usług społecznych. Diagnoza w Milanówku została przeprowadzona 

przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku (obecnie Centrum Usług Społecznych 

w Milanówku) w okresie od marca do kwietnia 2021 r. i została przyjęta Uchwałą nr. 

377/XLIV/21 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 maja 2021 r. 

 

Projekt Programu usług społecznych w Milanówku na lata 2021-2023 podlegał w okresie od 

4 sierpnia do 25 sierpnia 2021 r. konsultacjom społecznym zgodnie z zapisami Uchwały nr 

464/XLVII/18 RMM w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych 

z Mieszkańcami Miasta Milanówka. 

 

Środki finansowe na realizację programu będą pochodziły w szczególności z: 

1. Środków zewnętrznych pochodzących z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa 

w ramach realizacji projektów: „Milanowskie Centrum Usług Społecznych”, „Rozwój 

usług społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2”, „Rozwój-Aktywność-Praca” 

2. Środków własnych w budżecie Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 

 

Realizacja powyższych zadań prowadzona będzie w oparciu o Program usług społecznych 

w Gminie Milanówek w latach 2021 – 2023, którego głównym celem jest podniesienie jakości 

życia mieszkańców Milanówka poprzez realizację ogólnodostępnych usług społecznych. 

 

W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie Programu usług społecznych w Gminie 

Milanówek na lata 2021 – 2023 jest w pełni uzasadnione. 


