
U C H W A Ł A   Nr  413/XLIV/18 

Rady  Miasta  Milanówka 

z dnia 26 kwietnia 2018 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wdrożenie usprawnień 

organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku” 

 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) - Rada Miasta Milanówka uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1. 

1. Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku” dofinansowany ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

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

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 "Skuteczna pomoc 

społeczna". 

2. Okres realizacji projektu: 01.05.2018 r. - 30.04.2019 r. 

3. Wartość projektu ogółem – 389 865,00 zł.  

4. Kwota uzyskanego dofinansowania dla Gminy Milanówek wynosi 389 865,00 zł. 

5. Środki własne na zapewnienie trwałości projektu w okresie od 1 maja 2019 r.  

do 30 kwietnia 2020 r. wynoszą 288 000,00 zł 

 

      § 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówek. 

 

      § 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka 

 

   mgr Małgorzata Trębińska                     

 

  



UZASADNIENIE 

 

Projekt pn. „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Milanówku” przeszedł pozytywnie ocenę merytoryczną, a negocjacje zakończyły się 

wynikiem pozytywnym. Wniosek został zaakceptowany przez Komisję Oceny Projektów , a 

następnie skierowany do realizacji. 

 

Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku w okresie 

od 01.05.2018r. do 30.04.2019r. ze środków EFS. 

 

Wartość projektu wynosi ogółem 389 865,00 zł, w tym wartość dofinansowania  

389 865,00 zł. 

Planowane wydatki w okresie maj-grudzień 2018 roku to kwota 228 865,00zł w tym: środki 

UE w kwocie 228 865,00 zł., 

Planowane wydatki w okresie styczeń – kwiecień 2019 roku to kwota 161 000,00 zł. w tym: 

środki UE w kwocie 161 000,00 zł.  

Jednocześnie w okresie od 01.05.2019r. do 30.04.2020r. zgodnie z wymaganiami 

konkursowymi niezbędne jest zabezpieczenie w budżecie Miasta własnych środków w 

wysokości 288 000, zł , związanej z utrzymaniem trwałości projektu, w tym: 

kwoty 192 000,00zł  na okres maj - grudzień  2019r. 

kwoty   96 000,00 zł  na okres styczeń - kwiecień  2020r. 

 

Celem projektu jest wdrożenie w okresie od 01.05.2018r. do 30.04.2019r. usprawnień 

organizacyjnych polegających na rozdzieleniu postępowań  administracyjnych  od pracy 

socjalnej oraz usług socjalnych, co jest zgodne z rekomendowanymi przez Ministerstwo 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zmianami w zakresie funkcjonowania instytucji pomocy 

społecznej i przyczyni się do poprawy obsługi osób zgłaszających się do Ośrodka Pomocy 

Społecznej. Następnie w okresie od maja 2019 roku utrzymanie trwałości projektu. 

 

Grupa docelowa: 

Wsparciem bezpośrednim zostanie objęty Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku i jego 

pracownicy. 

 

Działania: 

- Przygotowanie OPS do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu jednostki; 

- Wdrożenie pracowników OPS w Milanówku do zmian w funkcjonowaniu jednostki; 

- Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej zgodnie z przyjętym modelem; 

- Podwyższenie kompetencji pracowników OPS w Milanówku. 

 

Środki na realizację projektu: 

Zewnętrzne :  uzyskana kwota dofinansowania wynosi 389 865,00zł na okres od 1 maja 2018r. 

do 30 kwietnia 2019r.  

Własne: kwota niezbędna do zabezpieczenia trwałości projektu wynosi  288 000,00zł na okres 

od 1 maja 2019r. do 30 kwietnia 2020 

 
Przygotowała: Krystyna Kott 
 


