
UCHWAŁA NR ... ... ... 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ……………..2023 r. 

 

w sprawie kontynuacji Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 rok 

 

Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 

r. poz. 2268 z późn. zm.) w związku Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpusu 

Wsparcia Seniorów” na rok 2023, Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Przyjmuje się do realizacji Program osłonowy w zakresie kontynuowania przez Gminę Milanówek  

programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 w brzmieniu załącznika do niniejszej 

uchwały.  

 

§ 2 

Środki na realizację działań w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023 będą 

pochodziły z dotacji celowej budżetu państwa w zakresie realizacji przez gminy zadania własnego, 

określonego w art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej(Dz. U. z 

2021r.  poz. 2268 z późn. zm.), tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej 

wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych. 

 

§ 3 

Program będzie realizowany przez Centrum Usług Społecznych w Milanówku. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Milanówka 

/-/ 

Piotr Napłoszek 

 

  



Uzasadnienie 

Program rządowy „Korpus Wsparcia Seniorów” jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 

ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), 

tj. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb 

gminy. Dostęp do treści Programu możliwy jest pod następującym adresem: 

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-korpus-wsparcia-seniorow-na-2023-rok 

W ramach obszaru pomocy społecznej program uwzględnia nowe formy wsparcia po 

zidentyfikowaniu potrzeb gmin w tym zakresie, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy o pomocy 

społecznej. Seniorzy w wieku 65+ (4076 osób) stanowią 26% ogólnej populacji mieszkańców 

Milanówka. Centrum Usług Społecznych w Milanówku w latach 2020-2022 realizowało działania 

wspierające na rzecz seniorów w ramach zadań statutowych. Z uwagi na rosnące potrzeby seniorów, 

zasadność kontynuacji ww. programu w 2023 roku poprzez dalsze udzielanie wsparcia oraz pomocy 

seniorom w potrzebie poprzez realizację działań określonych w Programie osłonowym w zakresie 

przystąpienia przez Gminę Milanówek do programu rządowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 

2023 w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały. Wobec powyższego zasadnym jest przyjęcie 

niniejszego Programu osłonowego dedykowanego Gminie Milanówek poprzez przyjęcie powyższej 

uchwały. 

 

 

 

 

 

 


