
 

UCHWAŁA Nr 284/XXXV/20 

RADY MIASTA MILANÓWKA  

z dnia 27 października 2020 r. 

 

 

w sprawie: przyjęcia Gminnego programu osłonowego w zakresie transportu osób 

niepełnosprawnych ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 

2021 

 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jedn. Dz. U. z 2020  r. poz 713 )) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 1507) Rada Miasta 

Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Przyjmuje się Gminny Program osłonowy w zakresie transportu osób niepełnosprawnych 

ze spektrum autyzmu na zajęcia integracyjne i terapeutyczne na rok 2021 w brzmieniu 

załącznika do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

        /-/ 

Kamil Bialik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 284/XXXV/20  

Rady Miasta Milanówka z dnia 27 października 2020 r 

 

Gminny Program osłonowy w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze spektrum 

autyzmu uczestniczących w zajęciach integracyjnych i terapeutycznych na rok 2021 

 

§ 1. 

Cel Programu 

Celem Programu osłonowego w zakresie transportu osób niepełnosprawnych ze 

spektrum autyzmu uczestniczących w zajęciach integracyjnych i terapeutycznych na rok 

2021 zwanego dalej Programem  jest ustalenie zasad zapewnienia transportu 

niepełnosprawnym mieszkańcom gminy Milanówek ze spektrum autyzmu, 

uczestniczącym w zajęciach integracyjnych lub terapeutycznych o charakterze ciągłym, 

typu warsztatowego, rozwijających kompetencje społeczne. 

 

§ 2. 

Odbiorcy Programu 

Program skierowany jest do mieszkańców gminy Milanówek, spełniających łącznie 

następujące warunki: 

1) Posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie 

orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji, a 

niepełnosprawność wynika ze spektrum zaburzeń autystycznych. 

2) Będących uczestnikami zorganizowanego cyklu zajęć integracyjnych lub 

terapeutycznych, zorganizowanych w formie warsztatów w odległości nie większej niż 

25 km od siedziby Urzędu Miasta Milanówka. 

3) Niespełniających warunków z art. 39 ust. 4 ustawy – Prawo oświatowe (tekst jedn. 

Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.). 

 

§ 3. 

Sposób realizacji programu 

1. Program, jest realizowany w ramach: 

a) Zadań własnych gminy na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy 

społecznej, 

b) Współpracy z podmiotami zewnętrznymi. 

2. Ustalenie kręgu osób uprawnionych do skorzystania z pomocy rzeczowej na 

podstawie niniejszego programu osłonowego, następuje na podstawie wniosku osób 

zainteresowanych skorzystaniem z Programu lub ich opiekunów. 

3. Uprawnienie do korzystania z Programu będzie weryfikowane w oparciu o: 

a) Aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, w którym przynajmniej jedna z 

przyczyn niepełnosprawności będzie wynikać ze spektrum zaburzeń 

autystycznych i oznaczona będzie symbolem 12-C; 

b) Zaświadczenie lub opinię lekarza psychiatry – w przypadku braku informacji w 

orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności o posiadaniu zaburzeń rozwoju w 

postaci spektrum autyzmu, które będzie uprawniało do skorzystania z Programu w 



czasie niezbędnym do uzupełnienia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności o 

zapis, o którym mowa w pkt a), lecz nie dłużej niż przez 6 miesięcy od daty 

złożenia wniosku o objęcie Programem; 

c) Zaświadczenie o uczęszczaniu na warsztaty o których mowa w § 1 z 

zaznaczeniem braku możliwości zapewnienia bezpłatnego transportu w ramach 

zajęć; 

4. Pomoc uczestnikom Programu będzie udzielana według kolejności składania 

kompletnych wniosków. 

5. W przypadku wcześniejszego wykorzystania środków przewidzianych na realizację 

Programu w roku 2021, kolejne wnioski nie będą rozpatrywane. 

 

§ 4 

Koszt realizacji programu 

1. Program realizowany jest ze środków własnych gminy Milanówek. 

2. Program będzie realizowany do wysokości środków, które zostaną ujęte w uchwale 

budżetowej na rok 2021. 

3. Wysokość wydatków na realizację Programu nie może przekroczyć  45.000 zł brutto 

rocznie. 

4. Odbiorca Programu ponosi częściowe koszty transportu. Odpłatność uzależniona jest 

od wysokości dochodu na osobę w rodzinie, wyliczonego na podstawie art. 8 ustawy o 

pomocy społecznej. 

5. Wysokość odpłatności, o której mowa w ust. 4, określa tabela: 

Dochód na osobę samotną lub osobę 

w rodzinie w odniesieniu do kryterium 

określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o 

pomocy społecznej (w zaokrągleniu do 

pełnego procenta w dół) 

Wysokość odpłatności liczona w procentach 

od wysokości miesięcznego kosztu 

transportu przypadającego na osobę 

poniżej 200% nieodpłatnie 

201% - 300% 5% 

301% - 400% 10% 

powyżej 400% 15% 

 

§ 5 

Podmiot realizujący Program 

1. Podmiotem realizującym Program jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku. 

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku, na podstawie złożonych wniosków wystąpi 

z zapytaniem ofertowym do uprawnionych podmiotów o zorganizowanie transportu 

wraz z opieką podczas jego trwania, celem podpisania umowy na realizację zadania. 

3. Informacja o możliwości skorzystania z Programu osłonowego zostanie umieszczona 

na BIP Urzędu Miasta Milanówka oraz stronach internetowych Miasta Milanówka i 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 


