
PROJEKT 

UCHWAŁA  Nr ……………… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ………………….. r. 

 

w sprawie zmiany uchwały Nr 93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015 
w sprawie uchwalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 
 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 
samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713)  oraz art. 110 ust. 1 ustawy z 
dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1507), art. 411 
ust. 10g-10r ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1219 tekst jedn. ze zm.) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 
 

§ 1. 

 

W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku stanowiącym załącznik do Uchwały Nr 

93/XIII/15 Rady Miasta Milanówka z dnia 22 października 2015r. w sprawie  uchwalenia 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku wprowadza się następujące zmiany: 

1. W § 7  w ustępie 1 dodaje się pkt. 22 w brzmieniu: 

- § 7 ust. 1 pkt 22 „prowadzenie postepowań w sprawach, o których mowa w art. 

411 ust. 10g) ustawy Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania w tych sprawach 

zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego”. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka i Kierownikowi 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku. 

 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

Przewodniczący 

               Rady Miasta Milanówka 

                      

                 Kamil Bialik  



UZASADNIENIE 
 
Konieczność wprowadzenia zmian w statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 

uzasadniona jest faktem wejścia w życie nowych przepisów prawa między innymi ustawy 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 tekst jedn. ze zm.) i Rozporządzenia Ministra 

Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania 

zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U.2020.1713 z dnia 

2020.10.06), w których ośrodek pomocy społecznej został wskazany jako organ do wydawania 

zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka 

gospodarstwa domowego uzyskiwanego przez wnioskodawców  ubiegających się o dofinansowanie 

z Narodowego Funduszu lub z wojewódzkiego funduszu środowiska w programie rządowym pn. 

„czyste powietrze”.  

Wobec powyższego należało nowe zadania dopisać do dotychczasowych zadań statutowych 

wykonywanych przez ośrodek. 
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