
PROJEKT 

UCHWAŁA NR ……./…../23 

RADY GMINY MILANÓWEK 

z dnia ……………. 2023 r. 

 

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” 

realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2023 r. poz. 40) w związku z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 

Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) Rada Miasta Milanówka uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Gmina Milanówek przystępuje do realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i 

Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne” (Moduł I – utworzenie Centrum 

opiekuńczo-mieszkalnego: od dnia 01.08.2022 r. do dnia 31.03.2025 r.), zwanego dalej 

„Programem”, finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

 

§ 2 

Całkowita kwota środków z Funduszu Solidarnościowego przyznana Gminie Milanówek na 

dofinansowanie utworzenia Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Milanówku wynosi 

3 290 895,61 zł. 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miasta Milanówka  

 

Piotr Napłoszek   

  



Uzasadnienie 

W dniu 30 listopada 2021 r. Gmina Milanówek, w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze 

wniosków w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Centra 

opiekuńczo – mieszkalne” w ramach Funduszu Solidarnościowego Moduł I – utworzenie 

Centrum opiekuńczo-mieszkalnego, złożyła wniosek na dofinansowanie zadania pt. „Budowa 

Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Milanówku”. 

W konsekwencji tego zdarzenia, 29 kwietnia 2022 r w Biuletynie Informacji Publicznej 

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego opublikowana została lista projektów przyjętych do 

realizacji, w tym projekt Gminy Milanówek. W dniu 10 maja 2022 r. Gmina Milanówek 

otrzymała pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z prośbą o złożenie oświadczenia 

o przyjęciu środków finansowych, natomiast 12 maja 2022 r. złożone zostało oświadczenie o 

przyjęciu środków na finansowanie zadania z Funduszu Solidarnościowego w ramach 

Programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”. W następstwie tych działań Gmina Milanówek 

uzyskała łączne dofinansowanie w wysokości 3 290 895,61 zł, w podziale na poszczególne 

lata: w 2023 r. dofinansowanie wynosi 1 127 829,37 zł, w 2024 r. – 1 927 775,88 zł oraz w 

2025 r. – 235 290,36 zł. 

Projekt zakłada utworzenie na terenie Gminy Milanówek nowej placówki pn.: „Centrum 

Opiekuńczo-Mieszkalne”, zwanej dalej Centrum. Centrum zostanie utworzone w Milanówku 

i jego oferta adresowana będzie do mieszkańców z terenu całej Gminy. Celem inwestycji jest 

realizacja nowego budynku z przeznaczeniem na obiekt z 20 miejscami (18 miejsc dziennego 

pobytu i 2 miejsca pobytu całodobowego) dla dorosłych osób niepełnosprawnych ze 

znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, stwarzającym im warunki do 

pobytu dziennego lub całodobowego oraz służącego stymulowaniu kompetencji społecznych, 

wpływowi na procesy uspołeczniania i nawiązywania relacji interpersonalnych, zgodnie z 

programem „Centra opiekuńczo- mieszkalne” Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej z 

maja 2021 r. 

Należy podkreślić, że środki na wybudowanie i utrzymanie obiektu będą pokryte w 100% z 

Funduszu Solidarnościowego z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w przypadku 

spełnienia wszelkich wymaganych kryteriów. Gmina będzie w stanie zrealizować tę 

inwestycję wraz z kosztami utrzymania w trakcie trwania projektu ze środków 

przewidzianych w tej dotacji z MUW, bez angażowania środków własnych. W związku z 

sytuacją demograficzną polegającą na „starzeniu się” społeczeństwa inwestycja ta jest 

konieczna z uwagi na znaczny deficyt obiektów w zasobach, z których mogą korzystać 

seniorzy z naszej Gminy. Posiadając taki obiekt nie będzie konieczności dowożenia osób do 

gmin ościennych na np. Warsztaty Terapii Zajęciowej, na które Gmina Milanówek co roku 

musi angażować środki własne. W 2023 roku finansowanie dowozu i pobytu 2 osób na WTZ 

to kwota około 23 000,00 zł rocznie. 

Podjęcie niniejszej uchwały jest warunkiem koniecznym do przyjęcia projektu do realizacji. 


