
PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr  … /…./2020 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … … … 2020 r. 

 

w sprawie utworzenia Placówki Wsparcia Dziennego – Środowiskowego Klubu Wsparcia 

dla Dzieci i ich Rodzin, prowadzonej w formie opiekuńczej, działającej  w strukturach 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6a, art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „h” ustawy z dnia 8 

marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 18c, art. 

24ust. 1 pkt 1 i 3 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 821) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Tworzy się Placówkę Wsparcia Dziennego w formie opiekuńczej, o nazwie „Środowiskowy 

Klub Wsparcia dla Dzieci i ich Rodzin – Milanowski Promyk”, zwaną dalej „Placówką”. 

 

§ 2. 

Placówka wskazana w § 1 działa w ramach struktury organizacyjnej Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku. 

§ 3. 

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży w szczególności z rodzin przeżywających 

trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.  

 

§ 4. 

Podstawę funkcjonowania Placówki stanowi Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Milanówku. 

§ 5. 

Szczegółowe zadania oraz organizację Placówki określa Regulamin organizacyjny Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Milanówku oraz Regulamin Placówki. 

 

§ 6. 

Źródłem finansowania Placówki będą:  

1) dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

2) środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 

3) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych 

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

4) zewnętrzne źródła finansowania. 

 

 



 

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówek i Kierownikowi Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Milanówku. 

 

§ 8. 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

     

 

   Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

   /-/ Kamil Bialik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

W związku z zaleceniami zawartymi w wystąpieniu pokontrolnym o nr WPS-

IV.431.1.16.2020.BK (treść wystąpienia dostępna na stronie BIP w zakładce „Wyniki 

kontroli”), a następnie w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego sygnowanym  datą 

wpływu 09.09.2020r., Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku zobowiązał się do 

niezwłocznego podjęcia działań w zakresie prawidłowego powołania placówki wsparcia 

dziennego w drodze uchwały Rady Miasta Milanówka, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. h 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713), w związku  

z art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2020r. poz. 821). Na mocy przepisów tej ustawy, jeżeli przed dniem 

wejścia jej w życie (tj. przed 01.01.2012r.) została utworzona placówka wsparcia dziennego, 

to uległa ona przekształceniu z mocy prawa. Nie mniej jednak na mocy art. 228 ust. 2 ww. 

ustawy, jednostki samorządu terytorialnego prowadzące placówki, o których mowa w ust. 1, 

są zobowiązane dostosować organizację, zasady i warunki funkcjonowania tych placówek do 

określonych wymagań. Zgodnie z art. 176 pkt. 3 lit „c” ustawy o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy tworzenie oraz rozwój systemu 

opieki nad dzieckiem, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz zapewnienie  

w nich miejsc dla dzieci oraz praca z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych. Celem placówki jest zapewnienie dzieciom bezpłatnej opieki 

 i wychowania po zakończonych obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w szkole, a tym 

samym wsparcie rodziny. Placówka pełni również funkcję integracyjną, organizującą 

dzieciom czas wolny i rozwijającą ich zainteresowania. Lokalizacja oraz czas pracy placówki 

dostosowany jest do lokalnych potrzeb. Placówka jest prowadzona w formie  opiekuńczo-

wspierającej, co oznacza, że zajęcia są prowadzone w budynkach spełniających wymagania 

określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13.10.2015r.  

w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym jest 

prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz. U. 2015 poz. 1630) lub na bazie 

ogólnodostępnych przestrzeni. Lokale, w których funkcjonuje Placówka, spełniają wszystkie 

wymagane prawem warunki sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W myśl art. 18c 

ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Gmina może połączyć utworzoną 

placówkę wsparcia dziennego wyznaczoną do wspierania rodziny z jednostką organizacyjną 

pomocy społecznej. Jeżeli połączenie obejmuje ośrodek pomocy społecznej, placówka 

wsparcia dziennego lub inny gminny podmiot wyznaczony do pracy z rodziną działa  

w ramach tego ośrodka. Realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny jest zadaniem 

statutowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku, stąd zasadne jest, aby ta Placówka 

funkcjonowała w jego strukturze. Przyjęcie Uchwały pozwoli na kontynuowanie i rozwój 

podjętych i realizowanych dotychczas przez Ośrodek Pomocy Społecznej działań na rzecz 

wsparcia rodzin przeżywających trudności w opiece i wychowaniu dzieci. Źródłem 

finansowania Placówki będą:  

1) dochody własne gminy przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie wspierania 

rodziny i systemu pieczy zastępczej,  

2) środki w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, 



3) dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na dofinansowanie zadań własnych 

w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, 

4) zewnętrzne źródła finansowania. 

Podjęcie uchwały jest zgodne z kierunkami działań Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Milanówek na lata 2016–2021. 


