
UCHWAŁA NR LXXXIII/2122/2014 
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 5 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st.
Warszawy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 17 ust. 1 pkt 
18 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 509 i 
1650) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/918/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w 
sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m.st. Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 74, poz. 2706, z późn. zm1*) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:
a) w § 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9 a) w brzmieniu:

"9 a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (Dz. U. poz. 567);",

b) § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Rozłogi 10.”,

c) w § 4 po pkt 27 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu:
„28) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji 
administracyjnych przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w 
sprawie kierowania mieszkańców Warszawy do domów pomocy społecznej.”,

d)w  § 5:
-pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) organizuje i prowadzi poradnictwo specjalistyczne,",
-uchyla się pkt 3,

e) w § 6 po pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu 
potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla 
opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów.”;

2) w załącznikach nr 2-8 i 10-18:
a) w § 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9 a) w brzmieniu:

"9 a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów (Dz. U. poz. 567);",

b)w  § 4 po pkt 27 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 28 w brzmieniu: 
„28) przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wydania decyzji 
administracyjnych przez dyrektora Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie w 
sprawie kierowania mieszkańców Warszawy do domów pomocy społecznej.”,

c)w  § 5:
-pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) organizuje i prowadzi poradnictwo specjalistyczne,”,

11 Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. U. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 218, poz. 9284, z 
2009 r. Nr 168, poz. 4883 i Nr 213, poz. 6857, z 2010 r. Nr 79, poz. 1243, z 2011 r. Nr 239, poz. 8501, z 
2012 r. poz. 3568, poz. 4741, poz. 6538, poz. 7305 oraz z 2013 r. poz. 12864.



- uchyla się pkt 3,
d)w  § 6 po pkt 11 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych w celu 
potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osoby ubiegające się o zasiłek dla 
opiekuna osoby niepełnosprawnej na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie 
zasiłków dla opiekunów.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.

§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy i 
ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.

2. Uchwała wchodzi w życie po uływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca 
Rady m.st. Warszawy

Ewa Malinowska-Grupińska


