
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ………….. 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ………………2022 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 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 96 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 

społecznej (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1876 ze zm.) i art. ustawy z dnia 19 lipca 2019r. 

o  realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 

1818), a nadto art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2022 r.  o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa  (Dz. U. z 2022 roku, poz.583) - 

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, na czas 
obowiązywania ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, nadając mu następujące brzmienie: 
 
„Uzyskanie Milanowskiej Karty Rodziny 3+ odbywać się będzie na wniosek rodzica/opiekuna 
prawnego/opiekuna tymczasowego/osoby pełniącej funkcję rodziny zastępczej złożony 
w Centrum Usług Społecznych w Milanówku według wzoru, określonego przez Burmistrza 
Miasta Milanówka w drodze Zarządzenia”. 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka oraz Dyrektorowi 
Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022r. 
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  
 

 

 

Wiceprzewodniczący 

                  Rady Miasta Milanówka 

          

         Jolanta Nowakowska  

  



Uzasadnienie 
 

W dniu 24 lutego 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o 
pomocy  obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
Ustawą tą uregulowano, z mocą od 24 lutego 2022 roku, sytuację obywateli Ukrainy już 
przebywających oraz dopiero wjeżdżających w związku z zagrożeniami wynikającymi ze 
skutków wojny na teren Rzeczpospolitej. Rozwiązania tymczasowe stosowane przed dniem 
12 marca 2022 roku zastąpione zostały kompleksowymi regulacjami. W sposób szczególny 
uregulowano między innymi sytuację osób poniżej 18-ego roku życia wjeżdżających na 
terytorium Rzeczpospolitej, a także zasady ich późniejszego pobytu na terenie państwa. 
Wspomniana ustawa, w jej art. 25 reguluje zakres uprawnień oraz procedurę ustanawiania 
dla małoletnich opiekuna tymczasowego. Opiekuna takiego ustanawia się dla małoletniego, 
który przebywa w Polsce bez rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun, ustanowiony przez 
sąd właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego, sprawuje pieczę nad nim i jego 
majątkiem w zakresie codziennych sprawa. Obecnie obowiązująca Uchwała nie uwzględniała 
w zakresie uprawnionych do uzyskania Milanowskiej Karty Rodziny 3+ osób przebywających 
na terenie Gminy Milanówek w związku z działaniami wojennymi na Ukrainie w tym osób 
sprawujących funkcję opiekuna tymczasowego, stąd jej zmiana stała się konieczna w związku 
z wejściem w życie ww. ustawy. Jednocześnie zmiana przedmiotowa jest niezbędna w celu 
prawidłowego wykonywania  zadań statutowych przez  Centrum Usług Społecznych 
w Milanówku wynikających z uchwały  w związku z ww. wstawą.    
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni zasadne i konieczne.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   



 


