
 

PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR  … … …. 

RADY  MIASTA  MILANÓWKA 

z dnia … … … … … … r. 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn.  

„Milanowskie Centrum Usług Społecznych ”. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” 

koordynowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,  dofinansowany ze 

środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój na lata 2014–2020,  Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla 

rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym. 

a) Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 31.12.2023r. 

b) Całkowita wartość projektu ogółem – 3 091 085,00 zł, w tym: 

Rok 2021 –    543 375,00zł 

Rok 2022 – 1 272 820,00zł 

Rok 2023 – 1 274 890,00zł 

c) Kwota dofinansowania środki UE wynosi – 3 091 085,00 zł. 

 

 

      § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

 

       

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący 

             Rady Miasta Milanówka 

             

   Kamil Bialik 



UZASADNIENIE 

Projekt pn. . „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” został pozytywnie rozpatrzony  

i zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  

w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020,  

Osi priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, 

Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Milanówek, a Realizatorem Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Milanówku. Projekt będzie realizowany w okresie 01.01.2021r. - 31.12.2023r. 

Całkowita wartość projektu ogółem – 3 091 085,00 zł.  

Kwota dofinansowania środki UE wynosi – 3 091 085,00 zł. 

Środki własne- bez udziału środków własnych. 

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu dla minimum 350 (250K,100M) 

mieszkańców Milanówka do zintegrowanych w ramach utworzonego "Centrum Usług 

Społecznych" przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych 

odpowiadających na zdiagnozowane potrzeby społeczności lokalnej Gminy Milanówek przez 

okres od 1.01.2021r. do 31.12.2023r. 

Projekt będzie polegał na przekształceniu jednostki Ośrodek Pomocy Społecznej na jednostkę 

Milanowskie Centrum Usług Społecznych zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. 

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. 2019 poz. 1818). 

Nowa jednostka będzie realizowała dotychczasowe zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w 

poszerzonym zakresie poprzez zwiększenie zakresu usług społecznych oraz  przejęcie od 

Urzędu Miasta Milanówka  do realizacji zadań z dwóch nowych obszarów, tj. zdrowia 

i profilaktyki zdrowotnej (zdrowie publiczne) oraz aktywizacji społecznej i edukacji 

obywatelskiej (m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi). Zakres usług społecznych 

realizowany w ramach projektu „Milanowskie Centrum Usług Społecznych” obejmował 

będzie m.in.: 

• Usługi rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania oraz w gabinecie, 

• Usługi usprawniające,  

• Usługi naprawcze tzw. „złota rączka”, 

• Usługi transportowe dla osób z niepełnosprawnościami i starszych,  

• Usługi pralnicze, 

• Usługi kosmetyczno-fryzjerskie w miejscu zamieszkania, 

• Pomoc wytchnieniowa dla opiekunów faktycznych, 

• Warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców i opiekunów, 

• Badania profilaktyczne lub inne usługi profilaktyczne z zakresu zdrowia, 

• Usługi w zakresie organizowania społeczności lokalnej,  

• Milanowski Klub Seniora, 

• Sąsiedzkie usługi opiekuńcze, 

• E-usługi, 

• Konsultacje specjalistyczne (m.in .prawne, socjalne, psychologiczne). 

Usługi w okresie realizacji  projektu będą świadczone bezpłatnie. 

Zadania realizowane w projekcie: 

1. Opracowanie Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych. 

2. Realizacja Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych. 

3. Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych. 

4. Przegląd działań projektu. 

W ramach projektu zostanie opracowany pakiet produktów powstałych w wyniku testowania 

rozwiązania modelowego dla CUS, który zostanie przedłożony Radzie Programowej 

w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Realizacja projektu jest działaniem 

innowacyjnym na skalę powiatu. 



Aktualnie pozostaje w przygotowaniu do podpisania umowa o dofinansowanie z 

Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Jednym z wymaganych załączników jest 

uchwała zatwierdzająca do realizacji projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Społecznego (EFS). 

 

Przygotowała: Krystyna Kott, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 


