
-PROJEKT- 
 

UCHWAŁA Nr ……  
RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia … 2021 r. 
 
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w 
sprawie przyjęcia programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie 
Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych  

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 
z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) i art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług 
społecznych przez centrum usług społecznych (Dz. U. z 2019r. poz.1818)   - Rada Miasta Milanówka 
uchwala, co następuje: 

§ 1. 
 

W Uchwale Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia 
programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka 
poprzez wspieranie ich warunków życiowych, zmienia się § 6 nadając mu następujące brzmienie: 
 
„Uzyskanie Milanowskiej Karty Rodziny 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica/opiekuna 
prawnego/osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej złożony w Centrum Usług Społecznych 
w Milanówku według wzoru, określonego przez Burmistrza Miasta Milanówka w drodze zarządzenia”. 

§ 2. 
W Uchwale Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia 
programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez 
wspieranie ich warunków życiowych, zmienia się § 7 nadając mu następujące brzmienie: 
 
„Środki niezbędne na realizację instrumentów, o których mowa w § 3 pokrywane będą z budżetu 
Miasta Milanówka, przekazywane jako dotacje celowe dla Centrum Usług Społecznych w Milanówku 
przeznaczone na realizację programu”. 

 
§ 3. 

W Uchwale Nr 337/XXIX/13 Rady Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku w sprawie przyjęcia 
programu działań promujących rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka 
poprzez wspieranie ich warunków życiowych, zmienia się § 8 ust. 1 nadając mu następujące brzmienie: 
 
„Jednostką koordynującą realizację program będzie Centrum Usług Społecznych w Milanówku”. 

 
 

§ 4. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.  
 
 

§ 5. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 9 września 2021 roku. 
 

………………….. 
 
 



 
 

UZASADNIENIE 
 

W związku z przekształceniem  z dniem 1 sierpnia 2021 roku Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 
w Centrum Usług Społecznych w Milanówku, zgodnie   z uchwałą  Nr 392/XLV/21 Rady Miasta  
Milanówka z dnia 28.06.2021r., utworzone Centrum Usług Społecznych realizuje wszystkie 
dotychczasowe działania prowadzone przez Ośrodek Pomocy Społecznej.  
Z uwagi na proces przekształceniowy  jednostki realizującej przyjęty uchwałą  Nr 337/XXIX/13 Rady 
Miasta Milanówka z dnia 3 września 2013 roku program działań promujących rodziny wielodzietne 
zamieszkałe na terenie Miasta Milanówka poprzez wspieranie ich warunków życiowych, należało 
wprowadzić zmianę zapisów tej uchwały w treści dotyczącej nazwy jednostki . W związku z powyższym 
konieczne jest podjęcie przedmiotowej uchwały. 
 


