
PROJEKT  

 

 

UCHWAŁA NR  ….  

RADY  MIASTA  MILANÓWKA  

z dnia ….. r.  

 

 

 

 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu unijnego pn. „Rozwój usług społecznych w 

Gminie Milanówek – Edycja 2” 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

 

       § 1.  

1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – 

Edycja 2” koordynowany przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych,  

dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020, Osi priorytetowej IX 

Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,  

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych.  

a) Okres realizacji projektu: 01.07.2021r. - 31.12.2023r.  

b) Całkowita wartość projektu ogółem – 1 957 023,36 zł.   

c) Wkład własny Gminy Milanówek wynosi -  137 100,00 zł.  

d) Kwota dofinansowania środki UE wynosi – 1 819 923,36 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. . „Rozwój usług społecznych w Gminie Milanówek – Edycja 2” został pozytywnie 

rozpatrzony i zakwalifikowany do dofinansowania w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014–2020, Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, 

Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie 

dostępności usług społecznych. 

Beneficjentem projektu jest Gmina Milanówek. Projekt będzie realizowany przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Milanówku w okresie 01.07.2021r. - 31.12.2023r.  

Całkowita wartość projektu ogółem – 1 957 023,36 zł.   

Wkład własny Gminy Milanówek wynosi -  137 100,00 zł.  

Kwota dofinansowania środki UE wynosi – 1 819 923,36 zł.  

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu dla 250 (190 kobiet, 60mężczyzn) 

potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym mieszkańców Gminy Milanówek do trwałych oraz wysokiej jakości 

usług społecznych w okresie od 01.07.2021 do 31.12.2023. Projekt prowadzi do zwiększenia 

liczby miejsc świadczenia usług społecznych i osób objętych usługami prowadzonymi przez  

Gminę Milanówek w ramach usług świadczonych w lokalnej społeczności. Cele 

szczegółowe obejmują:  

1. Zapewnienie zindywidualizowanego włączającego wsparcia dla 250 mieszkańców Milanówka  

2. Rozszerzenie oferty usług społecznych o wysokiej jakości dla 250 mieszkańców Milanówka 3. 

Zmniejszenie izolacji społecznej 150 mieszkańców Milanówka, w szczególności osób z 

niepełnosprawnościami  

4. Zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych w społeczności lokalnej o 14   

5. Zwiększenie liczby osób objętych usługami opiekuńczymi świadczonymi w społeczności 

lokalnej o 100   

6. Poprawa dostępu do usług opiekuńczych w zastępstwie za opiekunów faktycznych w ramach 

opieki wytchnieniowej   

7. Zwiększenie samodzielności 4 mieszkańców Milanówka poprzez utworzenie mieszkania 

wspomaganego dla osób z niepełnosprawnościami ze spektrum autyzmu  

Do osiągnięcia ww. celów uczestnicy projektu będą zmierzać poprzez realizację następujących 

zadań:  

1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze usprawniające świadczone w miejscu zamieszkania  

2. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze  

3. Usługa teleopieki  

4. Usługi transportowe  

5. Utworzenie i prowadzenie mieszkania wspomaganego (treningowego)  

6. Doposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego  

7. Klub Seniora  

Zadanie dot. utworzenia i prowadzenia mieszkania wspomaganego (treningowego) realizowane 

będzie w partnerstwie przez Fundację Radośni. 



Cel projektu jest spójny z celem strategicznym nr 2 Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Gminy Milanówek na lata 2016-2021.  

Aktualnie została przygotowana do podpisania umowa o dofinansowanie z Mazowiecką  

Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Jednym z wymaganych załączników jest uchwała 

zatwierdzająca do realizacji projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego 

(EFS).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Krystyna Kott, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej 


