
OGŁOSZENIE KONSULTACJI 

Burmistrz Miasta Milanówka informuje o konsultacjach w sprawie Programu usług 

społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-2023. 

Burmistrz Miasta Milanówka przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta 

Milanówka w sprawie: Programu usług społecznych w Gminie Milanówek na lata 

2021-2023.  

1. Przedmiot konsultacji: projekt uchwały w sprawie programu usług 

społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-2023. 

2. Sposoby udostępnienia dokumentacji: 

• w wersji elektronicznej na stronie miasta w zakładce Strefa Mieszkańca 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie Ośrodka Pomocy 

Społecznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Pomocy 

Społecznej, 

• w wersji papierowej – w budynku OPS, w budynku „C” Urzędu Miasta 

Milanówka ul. Spacerowa 4 w punkcie Obsługi Interesanta. 

3. Cel konsultacji: zapoznanie się władz miasta z opinią mieszkańców na temat 

przygotowanego projektu uchwały i zaproponowanego Programu usług 

społecznych w Gminie Milanówek na lata 2021-2023 oraz potrzebami 

mieszkańców związanymi z realizacją procesu. 

4. Termin konsultacji: 04.08.2021 r.- 25.08.2021 r. do godz. 16.00;  

5. Formy konsultacji:  

• przyjmowanie opinii na piśmie na załączonym formularzu zgłaszania opinii, 

w tym poprzez Internet oraz ustnie do protokołu; 

• dyżur konsultacyjny: w  terminie 10.08.2021 r. godz. 16.00 -19.00, 

telefonicznie pod nr 694 253 559.  

6. Komórka odpowiedzialna: Zespół ds. Komunikacji Społecznej; 

7. Uzasadnienie przeprowadzenia konsultacji: konsultacje zostają 

przeprowadzone na podstawie Uchwały nr 464/XLVII/18 RMM w sprawie trybu 

i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta 

Milanówka. 

8. Formularz zgłoszenia opinii należy: 

• złożyć w sekretariacie w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Milanówku, ul. Kościuszki 16, 

• złożyć w sekretariacie Urzędu Miasta Milanówka budynek „A”,  

ul. Kościuszki 45 lub w Punkcie Obsługi Interesanta budynek „C”, ul. 

Spacerowa 4, 

• przesłać e-mailem skan podpisanego formularza na adres 

m.zurawska@ops.milanowek.pl. 

9. Osoba do kontaktu: Magdalena Żurawska, tel. 694 253 559. 
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Z up. Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ 

Ryszard Raban 

Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Katarzyna Stelmach 

ORG.0051.146.2021; wywieszono od 21.07 – 25.08.2021 r. 


