PROJEKT

UCHWAŁA Nr … … … … …
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia … … … … … r.
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej
w Milanówku za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o
pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) – Rada Miasta Milanówka uchwala, co
następuje:
§1
Przyjmuje się sprawozdanie roczne z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku
za 2020 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Milanówka
Kamil Bialik

UZASADNIENIE
Zadania gminy z zakresu pomocy społecznej realizowane są przez ośrodek pomocy
społecznej. Na podstawie art. 110 ust. 9 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
(Dz. U. z 2020 r., poz. 1876) Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej składa radzie gminy
coroczne sprawozdanie z działalności ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy
społecznej.
W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej swoje cele i zadania realizował zgodnie ze statutem
oraz przepisami prawa. Jednocześnie wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom
mieszkańców Milanówka w roku 2020 realizowano w myśl założeń Normodawcy wszystkie
działania, stosując dostępne metody i techniki pracy oraz wykorzystując właściwe narzędzia
do ich realizacji.
Realizowane w roku 2020 przez Ośrodek Pomocy Społecznej działania należy podzielić na
cztery podstawowe grupy: wsparcie materialne (finansowe i rzeczowe), działalność usługową
(realizacja usług społecznych) oraz prowadzenie szeroko rozumianej pracy socjalnej oraz
stosowaniu niekonwencjonalnych form pomocy przewidzianych w przepisach. Sprawozdanie
z funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku oparto na wynikach analiz
dominujących czynników otoczenia zewnętrznego oraz sytuacji wewnętrznej instytucji.
Niniejsze sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku za rok 2020
traktuje o realizacji polityki społecznej oraz uzyskanych efektach pracy.
Nadto, sprawozdanie zawiera informacje na temat pozyskania środków zewnętrznych na
działania społeczne zaplanowane do realizacji w latach 2022-2023 w tym projektów
finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozwój, usług społecznych w
Gminie Milanówek . Edycja2 ” i projektu dotyczącego przekształcenia Ośrodka Pomocy
Społecznej w Milanowskie Centrum Usług Społecznych oraz informację dotyczącą
współpracy z innymi służbami i instytucjami, organizacjami pozarządowymi oraz firmami w
zakresie realizacji zadań statutowych, a także analizę potrzeb Gminy w zakresie potrzeb i
zapobiegania powstawaniu lokalnych problemów społecznych.
Mając na uwadze powyższe, przedstawiam przedmiotowe sprawozdanie, które stanowi
załącznik do niniejszej uchwały celem jego przyjęcia.
Podjęcie stosownej uchwały jest realizacją obowiązku ustawowego i jest konieczne
w aktualnym stanie prawnym.

