
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. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515  z późn. zm.) w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) i art. 110 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 z późn. 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 2015 r. w sprawie  uchwalenia 

Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Milanówku wprowadza się zmianę polegającą na 

dodaniu w  § 7 ust. 1 po punkcie 21 punktów 22-24 w brzmieniu: 

„22) prowadzenie postępowań w sprawie świadczenia wychowawczego; 

23) prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów 

alkoholowych oraz integracją społeczną osób uzależnionych poprzez tworzenie                        

i realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych; 

24) przeciwdziałanie narkomanii poprzez tworzenie i realizację gminnego programu 

przeciwdziałania narkomanii”. 

 

§ 2. 

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka. 

 

§ 3. 

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

Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązująca od 1 kwietnia 2016 r. 

 

 

Przewodnicząca 

             Rady Miasta Milanówka 

    

    mgr Małgorzata Trębińska 

 

                                     



U Z A S A D N I E N I E 

 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 

poz. 195) wprowadziła nowe świadczenie dla rodzin w formie świadczenia wychowawczego 

potocznie nazwanego 500 +.   

Zarządzeniem Nr 23/VII/2016 z dnia 19.02.2016 r. Burmistrz Miasta Milanówka wyznaczył 

Ośrodek jako realizatora tego świadczenia, stąd też konieczność zamiany statutu w zakresie 

zadań merytorycznych poprzez dopisanie prowadzenia postępowań w sprawie świadczenia 

wychowawczego.  

 

Ustawa z dnia z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2015, poz. 1286 z późn. zm.) w art. 4
1
 ust. 2 stanowi, że 

realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

i Przeciwdziałania Narkomanii jest ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka wskazana 

w tym programie, jeżeli zadań tych nie wykonuje pełnomocnik (decyzją Burmistrza Miasta 

Milanówka stanowisko pełnomocnika ds. profilaktyki i uzależnień zostało zlikwidowane). 

Ustawa z dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016, poz. 224) 

w art. 10 ust. 4 stanowi, że gminny program przeciwdziałania narkomanii jest realizowany 

przez jednostkę wskazaną w tym programie. 

W projekcie uchwały Rady Miasta przyjmującej Gminny Program Profilaktyki 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Mieście 

Milanówek na rok 2016 rok ośrodek nasz został wyznaczony jako realizator tego programu 

zarówno w zakresie profilaktyki alkoholowej, jak i przeciwdziałania narkomanii. 

Wobec powyższego należało nowe zadania dopisać do zadań statutowych wykonywanych 

przez ośrodek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Przygotowała: E. Ciesielska 


