
 

 

UCHWAŁA NR LXX/1937/2018  

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 5 lipca 2018 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 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 17 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 i 1985 oraz z 2018 r. poz. 650 i 700) 

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. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załącznikach Nr 1-8, Nr 10-13, Nr 15-16 oraz Nr 18:  

a)  w § 1:  

-  pkt 1-9b otrzymują brzmienie:  

 „1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 994, z późn. zm.);  

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2077, z późn. zm.);  

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1769, z późn. zm.);  

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. 

zm.);  

5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 276);  

6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 , z późn. zm.);  

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1390);  

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.);  

9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1952, z późn. zm.);  

9a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092);  

9b) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz.U. z 2017 r.  poz.1851, z późn. zm.);”, 
 

-  po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu:  

 „9c) rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 

(Dz.U. poz. 1061);”, 
   

b)  w § 4:  

-  pkt 7 otrzymuje brzmienie:  



 „7) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w szczególności poprzez:  

a) przygotowanie dokumentacji, w tym kontraktów socjalnych, niezbędnej do 

wydania decyzji administracyjnych przez upoważnionych pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola w sprawie kierowania do 

schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy,  

b) prowadzenie pracy socjalnej, w tym indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności w stosunku do osób bezdomnych 

przebywających na terenie dzielnicy;”, 
 

-  pkt 29 otrzymuje brzmienie:  

 „29) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie kierowania do 

rodzinnych domów pomocy w uzgodnieniu z Warszawskim Centrum Pomocy 

Rodzinie,", 
 

-  po pkt 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu:  

 "30) sprawowanie nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy.", 
   

c)  w § 5:  

-  pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1) udziela informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy 

społecznej;”, 
 

-  w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:  

 „8) realizuje lokalne programy osłonowe na podstawie uchwał Rady m.st 

Warszawy.”, 
   

d)  w § 6 po pkt 12 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:  

 „13) weryfikacja w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie świadczenia 

wychowawczego lub osób pobierających to świadczenie wątpliwości organu 

właściwego oraz wojewody dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, 

wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub 

marnotrawienia świadczenia wychowawczego;  

14) weryfikacja w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie świadczenia 

dobry start wątpliwości organu właściwego dotyczących sprawowania opieki nad 

dzieckiem.”, 
  

e)  w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

 „3. W realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 7 Ośrodek współdziała z 

ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, a także 

innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania i aktywizacji osób 

bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności 

życiowej.”; 
    

2) w załączniku Nr 14:  

a)  w § 1:  

-  pkt 1-9b otrzymują brzmienie:  

 „ 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 994, z późn. zm.);  

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2077, z późn. zm.);  

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1769, z późn. zm.);  

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. 

zm.);  

5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

 



będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 276);  

6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 , z późn. zm.);  

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1390);  

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.);  

9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1952, z późn. zm.);  

9a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092);  

9b) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.1851, z późn. zm.);”, 
 

-  po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu:  

 „9c) rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 

(Dz.U. poz. 1061);”, 
   

b)  w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

 „2. Ośrodek ma swoją siedzibę w Warszawie przy ul. Władysława Raczkiewicza 

21A.”; 
  

c)  w § 4:  

-  pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

 „7) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w szczególności poprzez:  

a) przygotowanie dokumentacji, w tym kontraktów socjalnych, niezbędnej do 

wydania decyzji administracyjnych przez upoważnionych pracowników 

Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy w sprawie 

kierowania do schronisk osób bezdomnych przebywających na terenie 

dzielnicy,  

b) prowadzenie pracy socjalnej, w tym indywidualnych programów 

wychodzenia z bezdomności w stosunku do osób bezdomnych 

przebywających na terenie dzielnicy;”, 
 

-  pkt 29 otrzymuje brzmienie:  

 „29) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie kierowania do 

rodzinnych domów pomocy po uzgodnieniu z Warszawskim Centrum Pomocy 

Rodzinie,", 
 

-  po pkt 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu:  

 "30) sprawowanie nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy.", 
   

d)  w § 5:  

-  pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1) udziela informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy 

społecznej;”, 
 

-  w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:  

 „8) realizuje lokalne programy osłonowe na podstawie uchwał Rady m.st 

Warszawy.”, 
   

e)  w § 6 po pkt 12 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:  

 „13) weryfikacja w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie świadczenia 

wychowawczego lub osób pobierających to świadczenie wątpliwości organu 

właściwego oraz wojewody dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, 



wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub 

marnotrawienia świadczenia wychowawczego,  

14) weryfikacja w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie świadczenia 

dobry start wątpliwości organu właściwego dotyczących sprawowania opieki nad 

dzieckiem.”; 
  

f)  w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

 „3. W realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 7 Ośrodek współdziała z 

ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, a także 

innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania i aktywizacji osób 

bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności 

życiowej.”. 
    

3) w załączniku Nr 17:  

a)  w § 1:  

-  pkt 1-9b otrzymują brzmienie  

 „ 1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 994, z późn. zm.);  

2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 2077, z późn. zm.);  

3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 

1769, z późn. zm.);  

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. 

zm.);  

5) ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach 

będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2018 r. 

poz. 276);  

6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 , z późn. zm.);  

7) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1390);  

8) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998, z późn. zm.);  

9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 

2017 r. poz. 1952, z późn. zm.);  

9a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 

opiekunów (Dz.U. z 2017 r. poz. 2092);  

9b) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu 

dzieci (Dz.U. z 2017 r. poz.1851, z późn. zm.);”, 
 

-  po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu:  

 „9c) rozporządzenia z dnia 30 maja 2018 r. Rady Ministrów w sprawie 

szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” 

(Dz.U. poz. 1061);”, 
   

b)  w § 4:  

-  pkt 7 otrzymuje brzmienie:  

 „7) udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego 

pozbawionym, w tym osobom bezdomnym, w szczególności poprzez:  

a) przygotowanie dokumentacji, w tym kontraktów socjalnych, niezbędnej do 

wydania decyzji administracyjnych w sprawie kierowania do schronisk osób 

bezdomnych przebywających na terenie dzielnicy,  

b) prowadzenie pracy socjalnej, w tym indywidualnych programów 

 



wychodzenia z bezdomności w stosunku do osób bezdomnych 

przebywających na terenie dzielnicy,  

c) wydawanie decyzji i prowadzenie postępowań w sprawie kierowania do 

schronisk  osób bezdomnych przebywających na terenie m.st. Warszawy oraz 

osób bezdomnych z ostatnim meldunkiem na pobyt stały w m.st. Warszawie 

przebywających poza Warszawą,  

d) monitorowanie realizacji przez ośrodki pomocy społecznej m.st. Warszawy 

indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności;”, 
 

-  pkt 29 otrzymuje brzmienie:  

 "29) wydawanie decyzji administracyjnych w sprawie kierowania do 

rodzinnych domów pomocy w uzgodnieniu z Warszawskim Centrum Pomocy 

Rodzinie,", 
 

-  po pkt 29 dodaje się pkt 30 w brzmieniu:  

 "30) sprawowanie nadzoru nad rodzinnymi domami pomocy.", 
   

c)  w § 5:  

-  pkt 1 otrzymuje brzmienie:  

 „1) udziela informacji o przysługujących uprawnieniach z zakresu pomocy 

społecznej;”, 
 

-  w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:  

 „8) realizuje lokalne programy osłonowe na podstawie uchwał Rady m.st 

Warszawy.”, 
   

d)  w § 6 po pkt 12 dodaje się pkt 13 i 14 w brzmieniu:  

 „13) weryfikacja w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie świadczenia 

wychowawczego lub osób pobierających to świadczenie wątpliwości organu 

właściwego oraz wojewody dotyczących sprawowania opieki nad dzieckiem, 

wydatkowania świadczenia wychowawczego niezgodnie z celem lub 

marnotrawienia świadczenia wychowawczego;  

14) weryfikacja w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie świadczenia 

dobry start wątpliwości organu właściwego dotyczących sprawowania opieki nad 

dzieckiem.”, 
  

e)  w § 8 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:  

 „3. W realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 7 Ośrodek współdziała z 

ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami pozarządowymi, a także 

innymi podmiotami działającymi na rzecz wspierania i aktywizacji osób 

bezdomnych w wychodzeniu z bezdomności i uzyskaniu samodzielności 

życiowej.”. 
    

 

§ 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, 

Urzędów Dzielnic m.st. Warszawy oraz ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.  

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego, za wyjątkiem § 1 pkt 1 lit. b tiret pierwsze i lit. e, 

pkt 2 lit. c  tiret pierwsze i lit. f oraz pkt 3 lit. b tiret pierwsze i lit. e, które wchodzą w życie z 

dniem 1 października 2018 roku.  

 

 

 

 

 

Wiceprzewodnicząca  

Rady m.st. Warszawy   

 

 

 Ewa Masny-Askanas 
 

 

 


