
PROJEKT 

 

UCHWAŁA  Nr ………… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ………………….. r. 

 

w sprawie: przekształcenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku  

w Centrum Usług Społecznych w Milanówku  

 

na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h), art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713, 1378), art. 12 ust. 

1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., 

poz. 1869 z późn. zm.), art. 8 ust. 1 i ust. 2, art. 9 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz ust. 5 oraz 

art. 12 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1818) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 1. W celu zaspokojenia potrzeb Gminy Milanówek w zakresie określonych usług 

społecznych oraz koordynacji tych usług, z dniem 1 sierpnia 2021 r. tworzy się jednostkę 

budżetową „Centrum Usług Społecznych w Milanówku” poprzez przekształcenie Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Milanówku.  

2. Siedzibą Centrum Usług Społecznych w Milanówku jest Miasto Milanówek.  

3. Terenem działania Centrum Usług Społecznych w Milanówku jest obszar Gminy 

Milanówek.   

4. Mienie Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku staje się mieniem Centrum Usług 

Społecznych w Milanówku. 

 

§ 2. Należności i zobowiązania przekształconego Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku 

przejmuje Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 

 

§ 3. Pracownicy dotychczas zatrudnieni w Ośrodku Pomocy Społecznej w Milanówku stają się 

pracownikami Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 

 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.   

 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2021 r.  

 

 

Wiceprzewodniczący 

      

            Rady Miasta Milanówka 



Uzasadnienie 

 

W 2019 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1818), co umożliwia 

zwiększenie zakresu wsparcia społecznego dla mieszkańców, wykraczającego znacznie poza 

możliwości formalno-prawne ośrodka pomocy społecznej. Dzięki utworzeniu centrum Usług 

społecznych zbudowany zostanie nowy model świadczenia usług społecznych w Milanówku, 

m.in. poprzez czynne włączenie w ten proces organizacji rządowych i pozarządowych, 

podmiotów ekonomii społecznej oraz osób niezrzeszonych, chcących nieść pomoc drugiemu 

człowiekowi. Istotą będzie również oddzielenie usług społecznych od pomocy społecznej. 

Przedmiotowa uchwała niezbędna jest w celu dokonania przekształcenia Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Milanówku w Centrum Usług Społecznych w Milanówku. Przekształcenie 

jednostki jest elementem realizacji projektu pod nazwą „Milanowskie Centrum Usług 

Społecznych” koordynowanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej,  

dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020,  Osi priorytetowej II Efektywne 

polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług 

społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Okres realizacji projektu: 01.01.2021r. - 

31.12.2023r. Całkowita wartość projektu ogółem – 3 091 085,00 zł. Na realizację projektu 

Gmina pozyskała 100% ww. kwoty. Projekt zakłada wypracowanie i wdrożenie do 30 

września 2021 roku modelu usług społecznych w Gminie Milanówek, a przekształcenie 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku jest jednym z jego etapów.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne i konieczne.     

 


