
 

 

UCHWAŁA NR LXXIV/2080/2018  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 27 września 2018 r.  

 

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy  
 

Na podstawie art. 43 ust. 10,  art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1508) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 

16 września 2004 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za 

usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej 

realizowane przez m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy (Dz. Urz. Woj. Maz. 

poz. 6856, z 2005 poz. 2621 i 8207 oraz z 2017 r. poz. 12425), wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w § 3:  

a)  pkt 5 otrzymuje brzmienie:  

„ 5) świadczone w ośrodkach wsparcia (z wyłączeniem domów dziennego pobytu 

oraz ośrodków wsparcia wymienionych w pkt 5a), prowadzonych przez ośrodki 

pomocy społecznej, nie pobiera się opłat od osób, których miesięczny dochód nie 

przekracza  kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej. Osoby uzyskujące dochód powyżej kryterium dochodowego 

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej ponoszą opłatę za usługi w 

wysokości różnicy pomiędzy uzyskiwanym dochodem na osobę w rodzinie, a kwotą 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Opłata za pobyt w ośrodku wsparcia 

nie może przekroczyć, wynikającego z kalkulacji wydatków, kosztu pobytu 

podopiecznego.”; 
 

b)  po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:  

„5a) świadczone w ośrodkach wsparcia przeznaczonych dla osób z 

niepełnosprawnościami, prowadzonych przez ośrodki pomocy społecznej, 

odpłatność miesięczną ustala się w wysokości  5% kwoty dochodu osoby samotnie 

gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby 

samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza 300% 

odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy 

społecznej;”; 
   

2) w § 4 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

„1) usługi opiekuńcze – 2,5 % kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej 

określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;”. 
 

 

 

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

 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego, na tablicach ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy, Centrum Usług Społecznych 

„Społeczna Warszawa” oraz ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.  

 



§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie jednego dnia od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, z mocą od dnia 1 października 2018 

roku.  

 

 

 

 

 

Przewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Malinowska-Grupińska 
 

 

 


