
Projekt 
UCHWAŁA Nr ………/…………/22 

Rady Miasta Milanówka 
z dnia  ………………  2022 roku 

 

w sprawie wyrażenia zgody na  przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki na realizację  zadania 

publicznego pod nazwą Senior+ oraz realizację tego zadania wspólnie z organizacją pozarządową 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 

2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 11 ust. 1 pkt 2 w zw. Z art. 4 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U.  2022 poz. 1327 z późn. zm.), Rada 

Miasta Milanówka u c h w a l a , co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na  przygotowanie wniosku aplikacyjnego o środki na realizację  zadania 

publicznego pod nazwą Senior+ oraz realizację tego zadania wspólnie z organizacją pozarządową. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka oraz Dyrektorowi Centrum 
Usług Społecznych w Milanówku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
 
    Rady Miasta Milanówka  

  



 

Uzasadnienie 

Mając na uwadze przeprowadzoną „Diagnozę potrzeb i potencjału lokalnej społeczności w zakresie 
usług społecznych” przyjętą Uchwałą nr 377/XLIV/21 RMM z dnia 24 maja 2021 r., a w szczególności 
potrzeby społeczne  zgłoszone przez mieszkańców Milanówka planuje się utworzenie w Gminie 
Milanówek domu dziennego pobytu „Senior+” poprzez przystapienie do Programu Wieloletniego 
„Senior +” na lata 2021-2025 skierowanego do jednostek samorządu terytorialnego (Uchwała nr 191 
Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego 
"Senior+" na lata 2021-2025 (M.P. 2021 poz. 10). Możliwe jest pozyskanie na ten cel z Programu 
Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 środków w maksymalnej kwocie 400 tys zł. 
Terenem działania domu dziennego pobytu „Senior+” będzie  obszar Gminy Milanówek. Siedzibą 
Dom dziennego Pobytu „Senior+” będzie Milanówek ul. Kościuszki 16.  
Planuje się, że dom dziennego pobytu „Senior+” rozpocznie działalność najpóźniej do miesiąca 
czerwca 2023 r. 
Zgodnie z założeniami programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dom dziennego 
pobytu Senior+ będzie zadaniem publicznym powierzonym do prowadzenia organizacji 
pozarządowej. Pobyt i korzystanie z usług w domu dziennego pobytu „Senior+” będzie odpłatne, 
zgodnie z obowiazującą Uchwałą Rady Miasta w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w 
ośrodkach wsparcia. Zakres i przedmiot działania domu dziennego pobytu „Senior+” zostanie 
określony Uchwałą Rady Miasta . Środki na utworzenie, wyposażenie oraz prowadzenie domu  
Senior+ będą pochodziły w 80% z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2021-2025 , a w 20% 
kosztów będzie pokrywane ze srodków własnych Gminy Milanówek.  
Utworzenie domu dziennego pobytu „Senior+” ma na celu zapewnienie wsparcia  maksymalnie dla  
30 seniorów (osób nieaktywnych zawodowo w wieku 60+), będących mieszkańcami gminy 
Milanówek poprzez umożliwienie tym osobom korzystania z oferty usług społecznych świadczonych 
w  na rzecz społecznej aktywizacji, w tym oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie 
aktywności ruchowej lub kinezyterapii, a także oferty edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i 
opiekuńczej, w zależności od potrzeb stwierdzonych w środowisku lokalnym. Celem placówki będzie 
przede wszystkim przeciwdziałanie izolacji i marginalizacji osób starszych, rozwijanie ich sprawności 
psychofizycznej oraz właściwe wykorzystanie potencjałów wiedzy i umiejętności Seniorów, więc 
utworzenie domu dziennego pobytu „Senior+” jest najbardziej uzasadnione względami społecznymi. 
Z uwagi na ograniczone zasoby lokalowe gminy Milanówek istnieje możliwość utworzenia placówki 
w porozumieniu z partnerem wyłonionym w konkursie dla organizacji pozarządowych. W celu 
znalezienia partnera do przygotowania wniosku o środki oraz prowadzenia ośrodka wsparcia - domu 
dziennego pobytu „Senior+“ - Burmistrz Miasta Milanówka w dniu 7 lipca 2022 roku 
ogłosił „Otwarty nabór na Partnera do wspólnego przygotowania i realizacji zadania publicznego pn. 
Utworzenie i prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” w Milanówku, w wyniku którego wyłoniono 
partnera do współrealizacji zadania - Polski Komitet Pomocy Społecznej w Warszawie ul. Wiejska 18 
lokal 20. 
Mając na uwadze powyższe  podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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