
ZARZĄDZENIE NR 16/22 
BURMISTRZA MSZCZONOWA 

z dnia 15 marca 2022 r. 

w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania i realizacji Planu Wdrażania Centrum Usług 
Społecznych w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559) 
zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje Zespół do spraw opracowania i realizacji Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych 
w ramach projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zwanego dalej „Zespołem’, 
w następującym składzie: 

1) Przewodniczący Zespołu: Justyna Bechcicka - Starszy Inspektor, 

2) Koordynator Zespołu: Ilona Lutomska - Specjalista Pracy Socjalnej, 

3) Członkowie zespołu: 

a) Danuta Górniak - Główna Księgowa, 

b) Łukasz Kłopotowski - Koordynator Sekcji Pomocy Społecznej, 

c) Bożena Rokicka - Specjalista Pracy Socjalnej 

4) W ramach prac Zespołu uczestniczyć mogą zaproszeni partnerzy zewnętrzni, reprezentujący różnorodne 
instytucje działające w obszarze zainteresowania Zespołu. 

5) Zadaniem Zespołu jest wypracowanie modelu i sposobu integracji usług społecznych poprzez konsultacyjne 
wsparcie opracowania i realizacji Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych, zgodnie z harmonogramem 
stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Pani Monice Malczak- Dyrektorowi Centrum Usług Społecznych 
w Mszczonowie. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Mszczonowa 
 
 

Józef Grzegorz Kurek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 16/22 

Burmistrza Mszczonowa 

z dnia 15 marca 2022 r. 

Harmonogram prac zespołu do spraw opracowania i realizacji Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych 
w Mszczonowie. 

L.p. Nazwa 
działania 

Opis działania Czas realizacji 

1 Kamień 
Milowy nr 1 

Wypracowanie koncepcji Planu Wdrażania Centrum Usług Społecznych w Gminie 
Mszczonów, 
W ramach etapu przewiduje się: 
1)Przeprowadzona będzie diagnoza obecnego stanu świadczenia usług społecznych, 
potrzeb mieszkańców w tym zakresie oraz zasobów potencjalnych partnerów, w zakresie 
realizacji usług społecznych; 
2)Powstanie Program Usług Społecznych w rozumieniu art.4 ust. z dnia 19 lipca 2019 o 
realizowaniu usług społecznych przez CUS, przygotowany wspólnie z przedstawicielami 
społeczności lokalnej, a także poddany konsultacjom publicznym; 
3)Określone zostaną cele, jakie mają być osiągnięte w ramach działania CUS i sposoby 
pomiaru stopnia ich osiągnięcia; 
4)Określony zostanie plan podnoszenia kwalifikacji i nabycia umiejętności przez zespół 
wdrażający CUS; 
5)Określone zostaną sposoby promocji i informacji nt. działania CUS w odniesieniu do 
poszczególnych grup odbiorców usług społecznych oraz opis planowanych do 
zastosowania metod docierania do potencjalnych odbiorców; 
6)Określenie sposobu zarządzania CUS oraz sposób pozyskiwania i zarządzania 
informacjami przydatnymi dla potencjalnych klientów CUS; 
7)Przygotowany zostanie plan organizowania społeczności lokalnej w ramach 
aktywności CUS; 
8)Wypracowana zostanie strukturyzacja indywidualnych planów usług społecznych; 
9)Określony zostanie sposób testowania oraz określenie rezultatów testowania, plan i 
sposób monitorowania usług świadczonych w ramach CUS (z uwzględnieniem opinii 
mieszkańców członków społeczności lok. m.in. o jakości świadczonych usł.),w tym 
zapewnienie dostarczania danych na potrzeby ewaluacji, która będzie realizowana. poza 
proj.; 
10)Określony zostanie pakiet dokumentów, który powstanie w wyniku testowania 
założonego w projekcie modelu CUS, w tym statut nadany przez Radę Miejską w drodze 
uchwały(założenia dot. pakietu dok. wskazano w zad.4); 
11)Określony zostanie plan finansowy; 
12)Określone zostaną zasady współpracy miedzy jednostkami zajmującymi się 
świadczeniami i usługami. 
13)Przekształcony zostanie MOPS w CUS - szczegółowy opis: Uzasadnienie wydatków  

Styczeń 2021r. - 
Kwiecień 2022r.  

2 Kamień 
Milowy nr 2 

Realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych, z uwzględnieniem 
usług świadczonych w środowisku lokalnym oraz monitoring przebiegu testowania; 
W ramach etapu przewiduje się: 
Zatrudnienie kadry CUS, w tym osób z niepełnosprawnością: 2 Koordynatorów 
Indywidualnych Planów Usług Społecznych, 1 Organizatora Społeczności Lokalnej, 
powierzenie pełnienia funkcji Organizatora Usług Społecznych oraz organizatora Pomocy 
Społecznej dotychczas zatrudnionym osobom w MOPS, posiadającym uprawnienia 
zgodnie z ustawą  realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych; 
Realizowanie usługi społeczne które będą oferowane przez CUS (Program Usług 
Społecznych) dotychczas nierealizowane w Gminie Mszczonów.  

Lipiec 2021r.-
Czerwiec 2022r. 

3 Kamień 
Milowy nr 3 

Aktualizacja i realizacja Planu Wdrażania CUS i świadczenia usług społecznych, z 
uwzględnieniem usług świadczonych w środowisku lokalnym, po uwzględnieniu 
wniosków z monitoringu działań; 
W ramach etapu przewiduje się: 
Na podstawie wniosków z monitoringu testowania będzie realizowany zaktualizowany 
PW CUS i Program Usług Społecznych, w tym m.in.: 
a) zatrudnienie kadry CUS zgodnie z wynikami monitoringu testowania, 
b) realizacja usług społecznych i działań towarzyszących zgodnie z wynikami 
monitoringu 
testowania. 
Równolegle do realizacji usł. społ. i PW CUS zostanie przeprowadzony monitoring 
przebiegu 

Lipiec 2022r. -
Kwiecień 2023r. 
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testowania nowego modelu rozwoju i integracji usług społecznych, którego wyniki 
zostaną ujęte 
w raporcie okresowym do 04.2023 r. 

4 Kamień 
Milowy nr 4 

Przegląd działań projektu oraz wypracowanie wniosków z realizacji Planu Wdrażania 
CUS i pakietu produktów powstałych w wyniku testowania rozwiązania modelowego; 
W ramach etapu przewiduje się: 
Zadanie obejmuje dalszą realizację PW CUS i świadczenie usług społecznych zgodnie z 
wynikami 
monitoringu testowania, ujętymi w raporcie okresowym do 04.2023 r. oraz kontynuację 
monitoringu testowania w celu wytworzenia pakietu produktów powstałych w wyniku 
testowania 
PW CUS i przedłożenie ich Radzie Programowej tj. schemat organizacyjny i procedury 
działania 
CUS, zalecane szkolenia dla pracowników CUS (z uwzględnieniem szkoleń wskazanych 
w 
Ustawie), zalecane wyposażenie CUS, metody i techniki wykorzystywane w diagnozie 
potrzeb 
mieszkańców w zakresie usług społ. oraz potencjału lokalnych usługodawców, zalecane 
metody i 
narzędzia pracy kadr CUS z mieszkańcami, w tym w zakresie metodyki tworzenia 
indywidualnych planów usług społ. (IPUS), zasady współpracy CUS z partnerami, w tym 
tworzenia partnerstw lokalnych, narzędzia do oceny skuteczności i efektywności 
funkcjonowania 
CUS. 
Opracowanie ww. dokumentów odbędzie się przy współpracy kadry CUS, kadry 
zarządzającej 
projektem oraz wyspecjalizowanego podmiotu zewnętrznego, odpowiedzialnego za 
opracowanie 
raportu końcowego z monitoringu testowania nowego modelu rozwoju i integracji usług 
społecznych. Raport wraz z pakietem produktów powstanie do 07.2023 r. 

Maj-Lipiec 
2023r. 
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