
Projekt 

UCHWAŁA NR…………… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia …………………… 

 

w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Wsparcie aktywności zawodowej 

rodziców w Gminie Milanówek” 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. 
U. z 2020 r. poz. 713) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§1. 

 

Zatwierdza się do realizacji projekt pn. „Wsparcie aktywności zawodowej rodziców  

w Gminie Milanówek” dofinansowany ze środków Europejskiego  Funduszu  Społecznego   

w  ramach  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2014–2020, Osi Priorytetowej VIII Rozwój Rynku Pracy, Działanie  8.3 Ułatwianie powrotu 

do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 

Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT. 

Okres realizacji projektu: 01.02.2020 r. - 28.02.2022 r. 

Kwota dofinansowania dla Gminy Milanówek wynosi 1 928 546,01 zł, wartość projektu 

ogółem – 2 661 716,01 zł.  

 

§2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§3. 

 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący  

    Rady Miasta Milanówka 

 

Kamil Bialik



UZASADNIENIE 
 

 

Wniosek o dofinansowanie projektu nr RPMA.08.03.02-14-d916/20 pn. „Wsparcie 

aktywności zawodowej rodziców w Gminie Milanówek”, złożony w ramach konkursu nr 

RPMA.08.03.02.IP.02-14-001/20, Działanie 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności 

zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, Poddziałanie 8.3.2 Ułatwianie 

powrotu do aktywności zawodowej w ramach ZIT, został oceniony pozytywnie, a tym samym 

umieszczony na liście projektów wybranych do dofinansowania zatwierdzonej w dniu  

7 września 2020 r. przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 1329/159/20.  

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi 1 928 546,01 PLN. 

Aktualnie kompletowana jest dokumentacja niezbędna do podpisania umowy  

o dofinansowanie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Warszawie. Jednym z wymaganych 

załączników jest uchwała zatwierdzająca projekt współfinansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

Projekt  będzie  realizowany w  okresie 01.02.2020 r.-28.02.2022 r.  

Kwota dofinansowania dla Gminy Milanówek wynosi 1 928 546,01 zł, wartość projektu 

ogółem – 2 661 716,01 zł.  

Planowane wydatkowanie: 

Rok Wartość ogółem  Dofinansowanie   Wkład własny   

2020 1 103 010,77 816 668,77 286 342,00   

2021 1 279 308,01 910 764,01 368 544,00   

2022 279 397,23 201 113,23 78 284,00   

Ogółem 2 661 716,01 1 928 546,01 733 170,00   

 

Wkład własny stanowi część kosztów bieżącego funkcjonowania żłobka, które będą 

ponoszone przez Gminę w okresie 01.02.2020 r.-28.02.2022 r. W związku z powyższym, ww. 

projekt nie wymaga zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych, gdyż w części 

dofinansowania, jak i wkładu własnego, dotyczy bieżących kosztów funkcjonowania żłobka. 

Celem głównym projektu jest poprawa dostępności do usług świadczących opiekę nad 

dziećmi poprzez utworzenie żłobka publicznego w Gminie Milanówek (nowych miejsc),  

co w konsekwencji przełoży się na umożliwienie znalezienia zatrudnienia lub jego utrzymanie 

osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3 w okresie 1.02.2020-28.02.2022 r. Cel 

główny zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 

1. Doposażenie żłobka.  



2. Bieżące funkcjonowanie utworzonych miejsc opieki. 

Grupę docelową projektu stanowią osoby zamieszkujące, pracujące lub uczące się na obszarze 

ZIT WOF (woj. mazowieckie), w tym: 

a) osoby bezrobotne lub bierne zawodowo pozostające poza rynkiem pracy ze względu 

na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osoby, które przerwały karierę 

zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywają na urlopie 

wychowawczym,  

b) osoby pracujące, sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3. 

 

 

 

 

 


