
ZARZĄDZENIE NR 9/22 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 9 lutego 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mszczonów w celu pozyskania 
opinii dotyczących „Programu Usług Społecznych na lata 2022-2023”. 

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2021 r.               
poz. 1372, 1834) oraz § 3 i § 4 uchwały Nr IV/24/19 Rady Miejskiej Mszczonowa  z dnia 23 stycznia 2019r. 
w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Mszczonów zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Mszczonów w celu 
pozyskania opinii mieszkańców dotyczących „Programu Usług Społecznych na lata 2022-2023”, stanowiący 
załącznik nr 1 do Zarządzenia. 

2. Ogłoszenie o konsultacjach społecznych stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz pozyskanie informacji od mieszkańców Gminy Mszczonów, na 
temat opracowanego „Programu Usług Społecznych na lata 2022-2023”. 

§ 3. 1. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie opinii z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego 
(załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia), zamieszczonego na stronie internetowej Gminy Mszczonów 
https://www.mszczonow.pl/    oraz Centrum Usług Społecznych https://www.mops.mszczonow.pl/.  

2. Formularz konsultacyjny można składać: 

1) drogą pocztową – na adres: Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów 

2) osobiście – w siedzibie Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów 

3) w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: 
cus@mszczonow.pl    

3. Formularze konsultacyjne można składać w terminie od 14 lutego 2022r. do 20 lutego 2022r. 

§ 4. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mszczonów. 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się – Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie. 

§ 6. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

Józef Grzegorz Kurek 
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1. Definicje 
 

Usługi społeczne – usługi w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych.  

Mieszkaniec Mszczonowa – osoba zamieszkująca na terenie Gminy Mszczonów. Osoba korzystająca z 

usług społecznych – osoba spełniająca kryteria i warunki kwalifikowania, określone w Programie usług 

społecznych i której przyznano prawo do skorzystania z ww. usług.  

Wnioskodawca – osoba składająca wniosek o zakwalifikowanie do korzystania z usług społecznych (np. 

osoba, która będzie korzystała z usług, przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny).  

Osoba z niepełnosprawnością – osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, wydane na 

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne oraz dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o 

niepełnosprawności.  

Osoba niesamodzielna – osoba, u której stwierdzono konieczność okresowej lub stałej opieki lub/i 

pomocy innych osób w zakresie odżywiania, przemieszczania się, pielęgnacji ciała, higieny osobistej i 

otoczenia oraz prowadzenia gospodarstwa domowego z powodu naruszenia sprawności organizmu.  

Opiekun faktyczny - opiekun osoby niesamodzielnej lub osoby z niepełnosprawnością sprawujący 

okresową lub stałą opiekę nad osobą niesamodzielną lub z niepełnosprawnością.  

Zakres usług – działania wynikające z zakresu określonego w art. 2 ustawy z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. 

o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych, zgodnie z zapisami Statutu Centrum 

Usług Społecznych tj. działania z zakresu: wspierania rodziny, wspierania osób niepełnosprawnych, 

promocji i ochrony zdrowia.  

Zakres interwencji EFS – zakres działania obejmujący obszary wymienione w Regulaminie konkursu 

„Wsparcie tworzenia centrum usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług” (nr 

POWER.02.08.00-IP.03-00-001/20), tj. usługi z zakresu: wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, wsparcia 

osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i osób w kryzysie bezdomności, opieki nad dziećmi do lat 

3, aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa społecznego, chronionego i wspomaganego, reintegracji 

społeczno‐zawodowej, usług zdrowotnych, opiekuńczych, a także wsparcia opiekunów faktycznych. 
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2. Nazwa i cel programu 
 

Nazwa Programu: „ Program Usług Społecznych w Gminie  Mszczonów na lata 2022-2023” 

Cel: 

Celem głównym  Programu Usług Społecznych w Mszczonowie jest możliwość zwiększenia 

dostępu do zintegrowanych usług społecznych , które odpowiadają na potrzeby społeczności lokalnej w 

oparciu o zasady kompleksowości, podmiotowości, jakości, powszechności, współpracy, pomocniczości 

oraz wzmacniania więzi społecznych.  Program Usług Społecznych  określa rodzaj usług, jakie będą 

realizowane przez Centrum Usług Społecznych  w Mszczonowie bezpośrednio na rzecz społeczności 

lokalnej.  

Program Usług Społecznych został przygotowany  w oparciu o przeprowadzoną przez 

przedsiębiorstwo Izabela Wikar Konsulting w Słopnicach „ Diagnozę obecnego stanu świadczeń usług 

społecznych dla Gminy Mszczonów”, a zatem jest odpowiedzią na poszczególne potrzeby mieszkańców 

i rodzin zamieszkujących gminę Mszczonów.   

Zasady tworzenia i realizacji oraz tryb i sposób Programu Usług Społecznych określa ustawa z dnia 

19 lipca 2019 roku o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych ( Dz. U. z 2019 r. 

poz 1818).  

Cele szczegółowe:  

1. Stworzenie międzysektorowego modelu współpracy na rzecz mieszkańców.  

2. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców w działania społeczne, samopomocowe 

i wolontariat.  

3. Dbanie o poprawę jakości zdrowia mieszkańców gminy.  

4. Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa osób starszych oraz utrzymanie ich 

w środowisku zamieszkania.  

5. Wspieranie dzieci i młodzieży, poprzez zapewnienie im możliwości dostępu do usług 

zwiększających szansę na właściwy rozwój psychospołeczny.  

6. Rozbudowa i wzmacnianie systemu przeciwdziałania i rozwiązywania problemów uzależnień oraz 

przemocy w rodzinie.  

7. Poprawa stanu psychicznego mieszkańców gminy oraz wzmocnienie umiejętności radzenia sobie 

z problemami.  
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8. Poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych oraz utrzymanie ich w środowisku zamieszkania.  

9. Poprawa dobrostanu psychicznego osób niepełnosprawnych oraz wykształcenie umiejętności 

radzenia sobie z ograniczeniami wynikającymi z niepełnosprawności.  

10. Wsparcie rozwoju intelektualnego oraz fizycznego dzieci i młodzieży.  

11. Przeciwdziałanie niekorzystnym zjawiskom występującym wśród młodzieży: uzależnieniom, 

przemocy rówieśniczej, przestępczości.  

12. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wychowawczych rodziców i opiekunów poprzez działania 

edukacyjne.  

13. Integracja mieszkańców gminy oraz podnoszenie kompetencji w zakresie współpracy i pomocy 

sąsiedzkiej.  

14. Organizowanie inicjatyw społecznych, mając na celu integrację, edukację oraz aktywizację 

społeczności lokalnej. 

3. Okres realizacji programu 
 

Program Usług Społecznych w Gminie Mszczonów będzie realizowany w okresie 01.01.2021 r.  do 

31.07.2023 r. w ramach Projektu „ Centrum Usług Społecznych w  Gminie Mszczonów” w ramach 

programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego.  

4. Potrzeby uzasadniające realizację programu 
 

Program Usług Społecznych w Gminie Mszczonów opracowany został w oparciu 

o przeprowadzoną w listopadzie 2021 roku „Diagnozę obecnego stanu świadczenia usług społecznych w 

Gminie Mszczonów”, która pozwoliła określić potrzeby społeczności lokalnej 

w zakresie realizowania usług społecznych.  

Zgodnie z rekomendacjami, które zawiera dokument „ Diagnozy obecnego stanu świadczenia usług 

społecznych w Gminie Mszczonów” wyodrębniono główne potrzeby mieszkańców Gminy.  

Rodzina jako podstawowa jednostka wymaga szczególnego wsparcia. Wyzwaniem jest wsparcie 

dla rodzin wielodzietnych i niepełnych, a także rodzin, w których aktywny jest problem przemocy czy 

uzależnień. W opinii mieszkańców duże znaczenie dla poprawy sytuacji rodzin w kryzysie ma wsparcie 

psychologiczne i pedagogiczne, a także doradztwo prawne. 
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W opinii mieszkańców Gminy dzieci i młodzież borykają się z szeregiem problemów 

i trudności, w szczególności związanych z uzależnieniami (alkohol, papierosy, komputer, internet), 

chuligaństwem i bezproduktywnym spędzaniem czasu. Według mieszkańców sposobem na rozwiązanie 

tych problemów jest profilaktyka uzależnień, atrakcyjna oferta spędzania czasu wolnego i zajęć 

pozalekcyjnych oraz poradnictwo psychologiczne i pedagogiczne. Rozwój tych usług wraz 

z odpowiednim poziomem edukacji (korzystnie ocenianym przez mieszkańców Gminy Mszczonów) 

i doradztwem zawodowym powinien przysłużyć się lepszemu startowi lokalnej młodzieży w dorosłe życie 

społeczne i na rynku pracy. 

Seniorzy określani są niejednokrotnie jako grupa wymagająca największego wsparcia 

w systemie usług społecznych. Na terenie Gminy Mszczonów działa szereg instytucji wspierających 

seniorów, w szczególności w obszarze integracji tej grupy i organizacji dla niej czasu wolnego. Widoczne 

są jednak znaczące potrzeby w zakresie wspierania w chorobie, codziennych czynnościach, 

utrzymywaniu sprawności fizycznej. Sposobem odpowiedzi na w/w potrzeby mogą być usług opiekuńcze 

czy też zapewnienie dostępu do placówki wsparcia dziennego. 

Osoby niepełnosprawne mają częściowo zbliżone potrzeby do seniorów – potrzebują wsparcia w 

codziennych czynnościach, dostępu do specjalistycznej opieki zdrowotnej, w tym rehabilitacji oraz 

dostosowanej oferty spędzania czasu wolnego, która sprzyja wychodzeniu z izolacji. 

Dla mieszkańców Gminy Mszczonów szczególnie istotnym problemem jest dostęp do usług 

ochrony zdrowia. Z przeprowadzonych badań wynika, że jest to jeden z najsłabiej ocenianych obszarów 

życia społecznego w Gminie Mszczonów.  

Mieszkańcy wskazują na słaby dostęp do specjalistów oraz długie oczekiwanie na realizację usług 

zdrowotnych, w tym rehabilitacyjnych. Drugim z wyzwań, które dotyczy wszystkich mieszkańców Gminy 

Mszczonów jest kwestia aktywności społecznej. Można zauważyć, że w Gminie Mszczonów funkcjonuje 

wiele organizacji pozarządowych o znacznej aktywności, niemniej jednak ogólne zaangażowanie 

mieszkańców w życie społeczne nie jest oceniane wysoko. Potrzebą staje się zatem pobudzenie tej 

aktywności. Jednym ze sposobów może być zwiększenie integracji mieszkańców w działaniach z zakresu 

oferty spędzania czasu wolnego, której poszerzenie i uatrakcyjnienie także należy do ważnych 

zgłaszanych potrzeb przez mieszkańców. 
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5. Charakterystyka osób objętych programem 
 

Grupy społeczne, które w największym stopniu powinny zostać objęte wsparciem w ramach usług 

społecznych na terenie gminy Mszczonów w najbliższych latach, to: 

• osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, 

• dzieci i młodzież od 3 do 20 lat, 

• rodzice, 

• osoby starsze – osoby, które ukończyły 60 rok życia, 

• osoby z niepełnosprawnościami, 

• pozostali mieszkańcy gminy jako społeczność. 

 

Przewiduje się, iż Programem zostanie objętych 275 mieszkańców gminy Mszczonów. Wskazana 

wyżej przewidywana liczba osób czy rodzin korzystających z usług społecznych stanowi prognozę. 

Faktyczna liczba osób może ulec zmianie i będzie podlegała bieżącemu monitorowaniu. 

W praktyce, zależy od każdorazowo zgłoszonych przez mieszkańców korzystających z usług Centrum 

Usług Społecznych w Mszczonowie potrzeb oraz opracowanych indywidulanych planów usług 

społecznych. 
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6. Usługi społeczne realizowane w ramach programu usług społecznych 
 

PAKIET DLA RODZIN 

Lp Nazwa i zakres usługi Odbiorcy usługi 
Tryb 

kwalifikowania 

Liczba 
godzin 
usług 

Planowana 
liczba osób 

objętych 
programem 

 
Źródło 
finansowania 

1.  Klub dziecięcy  

 

Realizacja zajęć z zakresu:  

• poradnictwa i/lub terapii logopedycznej  

• poradnictwa i/lub terapii psychologicznej, 
poradnictwa i/lub terapii taktylnej  

• integracji sensorycznej   

• muzyki,  

• rytmiki  

• tańca 

• języków obcych. 

Zajęciami objęte 
będą dzieci w 
wieku od 3 do 5 
roku życia nie 
należące do 
placówek 
oświatowych 
 

wniosek wraz z 
oświadczeniem 
osoby 
zainteresowanej, 
jej 
przedstawiciela 
ustawowego 
albo opiekuna 
faktycznego 

400 20 
Zakres 

interwencji 
EFS 

2.  Mieszkanie treningowe  

 

 

• Indywidualne poradnictwo psychologiczne 

Rodzice 
biologiczni oraz 
dzieci 
przebywające w 
pieczy zastępczej 
z terenu Gminy 
Mszczonów 

Wniosek wraz z 
oświadczeniem 
osoby 
zainteresowanej, 
jej 
przedstawiciela 
ustawowego 
albo opiekuna 
faktycznego 

200 
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Zakres 
interwencji 

EFS 

• Indywidualny trening kompetencji społecznych, 
życiowych i rodzicielskich 

100 

• Wsparcie trenera budżetowego 100 

• Wsparcie trenera zdrowego żywienia 100 

• Wsparcie trenera- doradcy zawodowego 100 

• Indywidualne wsparcie w zakresie terapii 
taktylnej, integracji sensorycznej, zajęć w 
zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją 

200 

• Trening budowania relacji rodzinnych 200 

3.  Lokalna Karta Dużej Rodziny  

 
 

 
Program przewiduje w szczególności indywidualne ulgi 
realizowane na podstawie Karty dużej rodziny 3+, które 
są wydawane przez Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej. Dokument ten uprawnia do 50% ulgi: 

• przy zakupie biletów do kina w MOK w 
Mszczonowie, 

• przy zakupie biletów na termy i na lodowisko w 
OSiR w Mszczonowie, 

• za wypożyczenie rowerów lub kijków nordic 
walking w OSiR, 

• przy wejściu na halę sportową oraz na boiska 
OSiR-u, 

• w opłatach za zajęcia dla dzieci i młodzieży 
realizowane przez jednostki gminne, 

• w opłatach za korzystanie przez dzieci ze 
świadczeń udzielanych przez przedszkole 
publiczne poza czasem przeznaczonym na 
bezpłatne nauczanie. 

Karta Dużej Rodziny 3+ uprawnia do dopłat do kosztów 
wyjazdów na zielone szkoły w wysokości 50% 

Przysługuje bez 
względu na 
dochód, 
mieszkańcom 
Gminy 
Mszczonów, 
rodzinom w 
których składzie 
figurują rodzice, 
trójka lub więcej 
dzieci w wieku do 
24 roku życia w 
przypadku dzieci 
uczących się lub 
rodzinom 
zastępczym. 

Wniosek wraz z 
oświadczeniem 
o pozostawaniu 
dzieci pod 
opieką. 

W zależności od 
złożonych wniosków 

Środki 
własne gminy  
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liczba osób 
objętych 
programem 

4.  Karta Dużej Rodziny 

 

To system zniżek i dodatkowych uprawnień dla 
rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i 
w firmach prywatnych. Posiadacze KDR mają 
możliwość tańszego korzystania z oferty podmiotów 
m.in. z branży spożywczej, paliwowej, bankowej czy 
rekreacyjnej. KDR wspiera budżety rodzin 
wielodzietnych oraz ułatwia dostęp do dóbr i usług. 

Prawo do posiadania 
Karty Dużej Rodziny 
przysługuje wszystkim 
rodzicom oraz 
małżonkom rodziców, 
którzy mają lub mieli 
na utrzymaniu łącznie 
co najmniej troje 
dzieci. Przez rodzica 
rozumie się także 
rodzica zastępczego 
lub osobę prowadzącą 
rodzinny dom dziecka. 

Wniosek wraz z 
oświadczeniem o 

pozostawaniu 
dzieci pod opieką. 

W zależności od 
złożonych wniosków 

Budżet 
państwa 

5.  Konsultacje psychologiczne 

 Wsparcie osób/ rodzin wykazujących potrzebę 
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów 
życiowych 

Mieszkańcy Gminy 
Mszczonów 

Zgłoszenie 
potrzeby wsparcia 

10 godzin tygodniowo 
Środki własne 

gminy 

6.  Asystent rodziny 

 Praca z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub w 
miejscu wskazanym przez rodzinę. Głównym celem 
asystentury jest podniesienie umiejętności 
opiekuńczo – wychowawczych, prowadzenia 
gospodarstwa domowego, radzenia sobie z 
sytuacjami dnia codziennego rodziców lub 
opiekunów dzieci. 

Mieszkańcy Gminy 
Mszczonów 

Zgodnie z ustawą 
o wspieraniu 

rodziny i systemie 
pieczy zastępczej 

W zależności od 
zgłaszanych potrzeb 

Środki własne 
gminy 
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PAKIET POMOCOWY 

Lp Nazwa i zakres usługi Odbiorcy usługi Tryb kwalifikowania 
Liczba 
godzin 
usług 

Planowana 
liczba osób 

objętych 
programem 

Źródło 
finansowania 

1.  Przychodnia specjalistyczna   

 

 
Blok poradnictwa specjalistycznego dla dzieci i 
młodzieży – usługa indywidualna 

Zajęcia w zakresie poradnictwa i/lub terapii 
logopedycznej, seksuologicznej, 
psychologicznej, pedagogicznej, okulisty-
ortometrysty (terapia widzenia), leczenie 
wad postawy, laryngologa, logopedy, 
terapeuty zajęciowego, psychologa 
dziecięcego, psychiatry dziecięcego, 
oligofrenopedagoga, 
fizjoterapeuta/rehabilitanta dla dzieci i 
młodzieży poniżej 18 roku życia.   

 

Zajęciami objęte są 
osoby w wieku 19 – 

60 roku  życia. 
 

wniosek wraz z 
oświadczeniem 

osoby 
zainteresowanej, jej 

przedstawiciela 
ustawowego albo 

opiekuna 
faktycznego 

500 50 
Zakres 

interwencji 
EFS 

 
Blok poradnictwa specjalistycznego dla osób w 
wieku 19 - 60 – usługa indywidualna 

Zajęcia w zakresie terapii i/lub poradnictwa: 
psychologicznego, 

• kardiologicznego,  

• dietetycznego,  

• neurologicznego,  

• diabetologicznego,  

• hematologicznego,  

• chirurgicznego,  

• onkologicznego,  

• wsparcia terapeuty uzależnień  

• pomoc psychologiczna i terapeutyczna 
dla os. doznających przemocy oraz osób 
stosujących przemoc.   

 

Zajęciami objęte są 
osoby w wieku 19 – 

60 roku  życia. 
 

700 70 
Zakres 

interwencji 
EFS 

 
Blok poradnictwa specjalistycznego dla osób 
wieku 60+ 
Zajęcia w zakresie specjalistycznego poradnictwa  

• pulmonologicznego,  

• gastroenterologicznego,  

• nefrologicznego,  

• reumatologicznego, 

• rehabilitacyjnego 
 

Zajęciami objęte są 
osoby w wieku 

powyżej 60 roku życia 
400 40 

Zakres 
interwencji 

EFS 

2.  
 

Blok usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych- tereny wiejskie 

 

 
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania osób 
niesamodzielnych 
Usługi opiekuńcze będą obejmować w 
szczególności: pomoc w codziennych zajęciach, 
takich jak robienie zakupów, sprzątanie, 
gotowanie, załatwianie spraw w urzędach itp., 
mycie, kąpanie, ubieranie, pomoc dla osób 
chorych, dozowanie lekarstw, prześciełanie 
łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i 
odparzeń, karmienie, w miarę możliwości 
zapewnienie kontaktów z rodziną i otoczeniem. 
 

Mieszkańcy Gminy 
Mszczonów, osoby 
pełnoletnie 
 

wniosek wraz z 
oświadczeniem 

osoby 
zainteresowanej, jej 

przedstawiciela 
ustawowego albo 

opiekuna 
faktycznego 

9000 15 
Zakres 

interwencji 
EFS 
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3.  Blok usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych- tereny wiejskie c.d.  

 

 
Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu 
zamieszkania osób niesamodzielnych 
(rehabilitacja / wsparcie psychologiczne). 
Usługi w zakresie fizykoterapii, kinezyterapii, 
rehabilitacji ruchowej, profilaktyki 
przeciwodleżynowej, ćwiczeń usprawniających, 
udzielania instruktażu opiekunom faktycznym w 
zakresie opieki i rehabilitacji osoby starszej oraz 
w zakresie wsparcia psychologicznego, 
poradnictwa dotyczącego chorób wieku 
podeszłego, terapii psychologicznej, wg potrzeb 
podopiecznych. 
 
 

Mieszkańcy Gminy 
Mszczonów, osoby 
pełnoletnie 
 

wniosek wraz z 
oświadczeniem osoby 
zainteresowanej, jej 

przedstawiciela 
ustawowego albo 

opiekuna faktycznego 

2000 15 

 
Zakres 

interwencji 
EFS 

4.  Program Opieka 75+ 

 

• Czynności higieniczne i lecznicze 

• Czynności gospodarcze 

• Czynności opiekuńcze 

• Prowadzenie dokumentacji 

 

Mieszkańcy Gminy 
Mszczonów, w wieku 
75+, osoby samotne 

Wniosek wraz z 
oświadczeniem osoby 
zainteresowanej, jej 

przedstawiciela 
ustawowego albo 

opiekuna faktycznego, 
zaświadczenie 

lekarskie, dokument 
potwierdzający 

dochód 

323 12 

Zadanie 
finansowane 

z budżetu 
Państwa oraz 

środków 
własnych 

Gminy 
 

5.  Usługi opiekuńcze- miasto 

 

• Czynności higieniczne i lecznicze 

• Czynności gospodarcze 

• Czynności opiekuńcze 

• Prowadzenie dokumentacji 

 

Mieszkańcy Gminy 
Mszczonów, osoby 
samotne 

Wniosek wraz z 
oświadczeniem osoby 
zainteresowanej, jej 

przedstawiciela 
ustawowego albo 

opiekuna faktycznego, 
zaświadczenie 

lekarskie, dokument 
potwierdzający 

dochód 

219 10 
Środki 
własne 
Gminy 

6.  Kluby Senior + 

 

Oferty Klubów realizowana jest na podstawie i 
zgodnie z rocznym planem pracy Klubu. 
Klub oferuje Seniorom m.in. organizację czasu 
wolnego, możliwość rozwoju pasji i 
zainteresowań, zajęcia edukacyjne i 
aktywizacyjne, spotkania integracyjne. 

Uczestnikiem / 
uczestniczką Klubu 
Senior+ w 
Mszczonowie może 
zostać każdy 
mieszkaniec                                                                      
gminy  Mszczonów, 
który ukończył 60 lat i 
jest osobą nieaktywną 
zawodowo. 

Wniosek osoby 
zainteresowanej 

- 20 

Zadanie 
finansowane 
z budżetu 
Państwa oraz 
środków 
własnych 
Gminy 
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7.  Dzienny Dom Pobytu 

 

 
Będzie świadczył usługi w dni robocze, min. 8h 
dziennie (godz. dostosowane do potrzeb 
mieszkańców).  
-usługi opiekuńczej realizowane przez 
opiekunów osób starszych,  
-specjalistyczne usługi opiekuńcze dostosowane 
do indywidualnych potrzeb uczestników 
projektu, przykładowo:  
psycholog, rehabilitant , terapeuta zajęciowy, 
lekarz neurolog, lekarz geriatra, diabetolog, 
instruktor zajęć ruchowych.  
Uczestnicy będą mogli brać udział w 
organizowanych imprez kulturalnych, 
rekreacyjnych i  
towarzyskich. 
 

Mieszkaniec Gminy 
Mszczonów, 

-osoby powyżej 65. 
roku życia 

- osoby samotne lub 
osamotnione w 

rodzinie; 
- osoby z 

niepełnosprawnością; 

wniosek wraz z 
oświadczeniem 

osoby 
zainteresowanej, jej 

przedstawiciela 
ustawowego albo 

opiekuna 
faktycznego 

8 godzin 
dziennie 

20 
Zakres 

interwencji 
EFS 
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1.  Działania terapeutyczne dla rodzin   

 

• Warsztaty i zajęcia 
podnoszące kompetencje 
rodzicielskie 

• Terapia psychologiczna 

• Terapia logopedyczna 

Mieszkańcy Gminy 
Mszczonów 

wniosek wraz z 
oświadczeniem osoby 
zainteresowanej, jej 
przedstawiciela 
ustawowego albo 
opiekuna faktycznego 

 
64 

8 
Zakres 
interwencji 
EFS 

2.  Usługa „Złota rączka”   

 

Pomoc przy drobnych domowych 
usterkach, niewymagających 
natychmiastowej interwencji, ani 
uprawnień 

Mieszkańcy Gminy 
Mszczonów: - osoby 
ze znacznym 
stopniem 
niepełnosprawności, 
- opiekunowie osób 
z orzeczeniem o 
niepełnosprawności 
zawierającym 
wskazanie o 
konieczności stałej 
lub długotrwałej 
opieki lub pomocy 
innej osoby z 
związku z 
ograniczoną 
możliwością 
samodzielnej 
egzystencji, - osoby 
powyżej 65 roku 
życia, będące 
osobami 
samotnymi, lub 
prowadzące 
gospodarstwo 
domowe z drugą 
osobą powyżej 65 
roku życia 

wniosek wraz z 
oświadczeniem osoby 
zainteresowanej, jej 
przedstawiciela 
ustawowego albo 
opiekuna faktycznego 

Według 
zgłoszonego 
zapotrzebowania 

15 
Zakres 
interwencji 
EFS 

3.  Wolontariat/ Klub młodzieżowy   

 

integracja działań wolontarystycznych w 
zakresie wsparcia i pomocy na rzecz 
osób 
starszych/niesamodzielnych/samotnych, 
- aktywizacja lokalnej społeczności i 
wspieranie rozwoju wspólnoty 
samorządowej z wykorzystaniem jej 
potencjału (60% mieszkańców wyraziło 
chęć zaangażowania się w pomoc w 
formie wolontariatu, co stanowi o 
wysokim potencjale społeczności 
lokalnej) 

Mieszkańcy Gminy 
Mszczonów 

wniosek wraz z 
oświadczeniem osoby 
zainteresowanej, jej 
przedstawiciela 
ustawowego albo 
opiekuna faktycznego 

70 10 
Zakres 
interwencji 
EFS 
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7. Warunki i tryb kwalifikowania osób zainteresowanych do 

korzystania z usług społecznych określonych w programie 

 
Osoby chcące skorzystać z usług społecznych założonych w Programie Usług Społecznych 

muszą spełnić warunek dopuszczający tj. być mieszkańcem Gminy Mszczonów. 

Przez mieszkańca Gminy Mszczonów należy rozumieć obywatela polskiego lub cudzoziemca, 

który ma miejsce zamieszkania i przebywa (z zamiarem stałego pobytu) na terenie Gminy 

Mszczonów. Warunkiem skorzystania z usług społecznych jest wystąpienie co najmniej jednej 

z potrzeb w ramach obszarów, jakie określa Katalog Usług Społecznych. 

Kwalifikowanie osób zainteresowanych do korzystania z usług społecznych określonych 

w programie usług społecznych, odbywać się będzie za pośrednictwem Centrum, na wniosek 

osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego. 

Tryb zakwalifikowania do korzystania z usług społecznych składa się z następujących etapów:  

1. Złożenie przez Wnioskodawcę formularza wraz z oświadczeniami o spełnieniu 

określonych w Programie warunków do korzystania z usług społecznych.  

2. Rozpoznanie przez Koordynatora Indywidualnych Planów Usług Społecznych 

indywidualnych potrzeb Wnioskodawcy. Rozpoznanie może obejmować zwrócenie się 

do Wnioskodawcy o udokumentowanie spełniania przez niego określonych 

w programie warunków niezbędnych do zakwalifikowania, w tym informacji o sytuacji 

życiowej, zdrowotnej, rodzinnej i materialnej.  

3. W przypadku potrzeby koordynacji usług społecznych określonych w programie lub 

programach usług społecznych, które mają być udzielane osobie zainteresowanej 

w okresie nie krótszym niż 3 miesiące Koordynator Indywidualnych Planów Usług 

Społecznych opracowuje Indywidualny Plan Usług Społecznych 

4. Zatwierdzenie Indywidualnego Planu Usług Społecznych przez Dyrektora Centrum 

Usług Społecznych lub Organizatora Usług Społecznych na podstawie upoważnienia.  

5. KIPUS może nie zakwalifikować Wnioskodawcy do usług społecznych w sytuacji 

ograniczeń i limitów wynikających z budżetu przewidzianego na realizację Programu 
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lub wskutek niespełnienia warunków określonych w programie niezbędnych do 

zakwalifikowania. W takiej sytuacji Wnioskodawca otrzymuje decyzję administracyjną 

o niezakwalifikowaniu do usługi podpisaną przez Dyrektora Centrum Usług 

Społecznych lub upoważnionego Organizatora Usług Społecznych. 

8. Opłaty i ulgi za usługi społeczne 
 

Wszystkie usługi społeczne realizowane dla mieszkańców Gminy Mszczonów w ramach 

Projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów”, przez Centrum Usług 

Społecznych w Mszczonowie będą świadczone nieodpłatnie. 

Usługi społeczne współfinansowane będą ze środków Unii Europejskiej w ramach 

realizowanego projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów„ 

nr. POWR.02.08.00-00-0068/20 w ramach programu operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, 

Osi priorytetowej II. Projekt jest współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020.  

Po zakończeniu realizacji projektu możliwe będzie partycypowanie w kosztach 

świadczeniobiorców, co zostanie określone w aktualizacji Programu Usług Społecznych po 

zakończeniu projektu. 

 Usługi opiekuńcze realizowane poza projektem, mogą być świadczone za częściową 

odpłatnością zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr. LII/382/18 z dnia 23 maja 

2018r. oraz uchwałą Rady Miejskiej w Mszczonowie Nr. LI/409/14 z dnia 7 listopada 2014r.  

W przypadku usług takich jak poradnictwo psychologiczne, asystentura rodziny, zajęcia w 

Klubach Senior + są usługami za które beneficjenci nie ponoszą odpłatności.  

  Program Karty Dużej Rodziny oraz Lokalna Karta Dużej Rodziny uprawniają do 

częściowych zniżek, które regulowane są odrębnymi przepisami przyjętymi na poziomie 

krajowym i lokalnym.  
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9. Dane osobowe niezbędne do zakwalifikowania osób 

zainteresowanych do korzystania z usług społecznych 

określonych w programie 
 

Zakres danych osobowych niezbędnych do kwalifikowania osób zainteresowanych do 

korzystania z usług społecznych dotyczy podstawowego zakresu danych oraz dodatkowego 

zakresu danych wynikających z realizacji usługi i dotyczy kwalifikowania poszczególnych grup 

odbiorców do usług społecznych. Ponadto każdy korzystający z usług społecznych 

zobowiązany jest do zapoznania się z klauzulą informacyjną oraz oświadczeniem z zakresu 

przetwarzania danych osobowych wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [Dz. Urz. UE L 119 

z 4.05.2016]. Zakres danych został przedstawiony z uwzględnieniem realizacji usług 

społecznych na: 

• Imię Nazwisko  

• Płeć 

• Adres zamieszkania  

• Miejsce zamieszkania/ adres do korespondencji  

• PESEL 

•  Numer telefonu/ adres e-mail 

• Wykształcenie  

• Osoba należąca do mniejszości narodowej lub etnicznej, migrant, osoba obcego 

pochodzenia  

• Osoba bezdomna lub tknięta wykluczeniem z dostępu do mieszkań  

•  Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej 

• Osoba z niepełnosprawnościami  

• Sytuacja osoby na rynku pracy 

• Zawód 
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10. Organizacja programu usług społecznych i etapy jego 

realizacji 
 

1) Organizatorem programu usług społecznych jest Centrum Usług Społecznych, którego 

zadaniem będzie:  

• opracowywanie niezbędnych dokumentów w celu realizacji usług społecznych, 

• koordynacja, udział w realizacji, monitoring Programu Usług Społecznych, 

• wsparcie merytoryczne w zakresie realizacji programu usług społecznych przez 

wykonawców,  

• wyszukiwanie i włączanie jak największej liczby podmiotów mogących realizować 

usługi społeczne na rzecz mieszkańców. 

 2) Wykonawcą usług społecznych założonych w programie będą:  

• jednostki organizacyjne Gminy, w tym Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie, 

• organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2020 

r. poz. 1057 ze zm.), wyłonione na podstawie tej ustawy,  

• Podmioty wyłonione na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129).  

3) Etapy realizacji Programu Usług Społecznych:  

ETAPY REALIZACJI PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH Termin realizacji 

ETAP I 

 

Podjęcie uchwały przez Radę Gminy Mszczonowa w sprawie przyjęcia Programu Usług 

Społecznych na lata 2021 – 2023.  

Usługi społeczne ujęte w w/w Programie świadczone/realizowane będą bezpłatnie w okresie 

realizacji projektu.  

W okresie trwałości, tj. 3 lata po jego zakończeniu powyższe usługi mogą być częściowo 

odpłatne.  

I kwartał 2022r. 

ETAP II 

 

Koordynowanie realizacji działań związanych z wdrożeniem Programu Usług Społecznych w 

tym: przygotowanie dokumentacji związanej z wyłonieniem potencjalnych wykonawców i 

zleceniem usług, zlecenie usług społecznych, realizacja usług społecznych. 

marzec 2022 r. - lipiec 

2023 r. 

ETAP III 

 

Monitorowanie realizacji Programu Usług Społecznych na koniec I, II, III, IV 

kwartału 2022 r. 

na koniec I, II kwartału 

2023 r.  

ETAP IV Przygotowanie informacji z realizacji Programu Usług Społecznych najpóźniej do 31.01.2024 r 
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11. Sposób monitorowania i oceny programu usług 

społecznych oraz mierniki jego realizacji 
 

Realizacja Programu Usług Społecznych podlega monitorowaniu w terminach określonych 

w części dotyczącej organizacji Programu, w tym etapów jego realizacji. Monitorowanie 

polegało będzie w szczególności na analizie danych ilościowych (dane sprawozdawcze), 

jakościowych (ankiety, rozmowy) i finansowych gromadzonych w trakcie realizacji Programu. 

Opis wskaźników i sposobu pomiaru: 

1) wskaźniki ilościowe: 

a) liczba osób korzystających z usług społecznych; sposób pomiaru: wewnętrzna 

ewidencja wniosków/kwalifikacji; 

b) liczba usług społecznych określonych w katalogu usług; sposób pomiaru: Program 

Usług Społecznych; 

c) liczba zrealizowanych usług; sposób pomiaru: wewnętrzna ewidencja 

d) wniosków/kwalifikacji; 

e) liczba podmiotów realizujących usługi społeczne; sposób pomiaru: ewidencja 

f) zawartych umów/porozumień/zleceń; 

g) e) liczba partnerstw/porozumień międzysektorowych zawartych w związku 

h) z realizacją Programu Usług Społecznych; sposób pomiaru: ewidencja zawartych 

i) umów/porozumień; 

j) f) liczba indywidualnych planów usług społecznych; sposób pomiaru: ewidencja 

k) indywidualnych planów usług społecznych; 

l) g) liczba działań wspierających; sposób pomiaru: ewidencja działań/wydarzeń. 

2) wskaźniki jakościowe realizowanych usług (w tym spełnianie standardów): 

a) poziom zadowolenia odbiorców usług; sposób pomiaru: ankieta zadowolenia; 

b) terminowość wykonanych usług; sposób pomiaru: ankieta; 

c) kompetencje osób realizujących usługi; sposób pomiaru: ankieta; 

d) dostępność usług w zakresie odpowiadającym potrzebom mieszkańców; sposób 

3) pomiaru: ankieta; 

e) czytelność i dostosowanie procedur udzielania usług, sposób pomiaru: ankieta. 
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Po zakończeniu realizacji Programu Usług Społecznych sporządzona zostanie informacja 

z realizacji Programu. Informacja udostępniana jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Gminy Mszczonów oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Centrum. Zakres informacji 

określa art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum 

usług społecznych. 

 

12. Budżet programu oraz źródła jego finansowania 
 

Budżet programu będzie finansowany z dotacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego. W ramach projektu zaplanowano finansowanie usług społecznych 

w wysokości 2 025 065,00 zł. 

Budżet w poszczególnych latach wynosi:  

• w 2022 roku: 1 320 165,00 zł.   

• w 2023 roku: 704 900,00 zł.  
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OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH 

„PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH NA LATA 2022-2023” 

 

Burmistrz Mszczonowa informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych i zaprasza do udziału w 

konsultacjach dotyczących zebrania opinii mieszkańców na temat opracowanego przez Centrum Usług 

Społecznych dokumentu „Programu Usług Społecznych na lata 2022-2023”. 

Celem konsultacji jest zapoznanie się władz miasta z opinią mieszkańców na temat przygotowanego 

projektu uchwały i zaproponowanego Programu Usług Społecznych na lata 2022-2023. 

Konsultacje oraz zebrane opinie posłużą Gminie Mszczonów do wprowadzenia ewentualnych zmian w 

dokumencie „Programu Usług Społecznych na lata 2022-2023”. 

Program Usług Społecznych został opracowany na podstawie Diagnozy obecnego stanu świadczenia usług 

społecznych dla Gminy Mszczonów, która była przeprowadzona w Listopadzie 2021r. 

Program Usług Społecznych na lata 2022-2023 powstał w ramach realizacji projektu „Centrum Usług 

Społecznych w Gminie Mszczonów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020, w ramach Osi 

Priorytetowej: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. 

Głównym celem projektu jest wypracowanie i przetestowanie funkcjonowania modelowego rozwiązania w 

zakresie integracji i rozwoju usług społecznych adresowanych do mieszkańców gminy Mszczonów w 

okresie od 01 stycznia 2021 do 31 lipca 2023, w celu zwiększenia dostępu do usług społecznych 

mieszkańców gminy Mszczonów, przy wykorzystaniu Centrum Usług Społecznych. 

Dzięki Państwa odpowiedziom Centrum Usług Społecznych będzie mogło trafniej odpowiedzieć na 

rzeczywiste potrzeby mieszkańców w zakresie usług społecznych. 

Termin i formy przeprowadzenia konsultacji społecznych:  

Konsultacje rozpoczną się w dniu 14 lutego 2022r. oraz potrwają do dnia 20 lutego 2022r. i odbywać się 

będą w formie zbierania formularzy konsultacyjnych, które można przekazać:  

1) drogą pocztową – na adres: Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów 

2) osobiście – w siedzibie Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów 

3) w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: 

cus@mszczonow.pl 

Korespondencja przesłana przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu konsultacji społecznych nie będzie 

brana pod uwagę jako zajęcie stanowiska w przedmiocie konsultacji.  

 

Osobą odpowiedzialną za koordynację konsultacji społecznych po stronie Centrum Usług Społecznych w 

Mszczonowie jest Pani Ilona Lutomska– Pracownik Socjalny 46 857 12 73. 

 

DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W KONSULTACJACH I WYPEŁNIENIE FORMULARZA 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 9/22

Burmistrza Mszczonowa

z dnia 9 lutego 2022 r.
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FORMULARZ KONSULTACJI  

„PROGRAMU USŁUG SPOŁECZNYCH NA LATA 2022-2023” 

14 lutego- 20 lutego 2022 r. 

 

Imię i nazwisko  

Instytucja (w przypadku osób 

prawnych) 

 

Dane do kontaktu  

 

Lp. Miejsce w dokumencie 

 (strona, rozdział) 

Obecny zapis Propozycja opinii lub  

rekomendacji 

Uzasadnienie 

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

 

Uwagi można składać za pośrednictwem niniejszego formularza:  

1) drogą pocztową – na adres: Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów 

2) osobiście – w siedzibie Centrum Usług Społecznych ul. Grójecka 45, 96-320 Mszczonów 

3) w wersji elektronicznej – formularz zeskanowany lub wypełniony elektronicznie przesłany na adres: 

cus@mszczonow.pl 

 

Nie będą rozpatrywane uwagi i opinie zgłoszone anonimowo i po terminie. 

 

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: tel.: 46 857 12 73 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji konsultacji “ Diagnozy 

obecnego stanu świadczenia usług społecznych dla Gminy Mszczonów” przez Centrum Usług Społecznych w 

Mszczonowie przyjmując do wiadomości poniższe informacje:  

Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zgłoszenia uwag/wniosków dotyczących 

konsultacji „Diagnozy obecnego stanu świadczenia usług społecznych dla Gminy Mszczonów”. 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 9/22

Burmistrza Mszczonowa

z dnia 9 lutego 2022 r.
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1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Usług Społecznych w Mszczonowie ul. 

Grójecka 45, 96-320 Mszczonów e-mail:  cus@mszczonow.pl, tel. (46) 857 12 73.  

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 

przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.  

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.  

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane 

osobowe w imieniu Administratora.  

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. 

b. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z 

naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

 Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani 

decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi 

art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

…..……………………..……  

 Podpis uczestnika konsultacji  
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