
Uchwała Nr LXI/1726/2005
Rady miasta stołecznego Warszawy
z dnia 28 października 2005 roku

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. 8 ust. 2, 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.  Nr  64,  poz.  593  z  późn.  zm.)  -  Rada  m.st. Warszawy uchwala,
co następuje:

§ 1

W uchwale 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.  Nr  253,  poz.  6856)  zmienionej  uchwałą
Nr XLVII/1198/2005 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 96,
poz. 2621) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1 w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)  opiekuńcze  w  zakresie  podstawowym  świadczone  w  domach  dziennego  pobytu  opłatę
za usługi ustala się na poziomie kosztów wyżywienia wg poniższej tabeli:

Miesięczny  dochód  osoby  samotnie
gospodarującej lub dochód rodziny w relacji do
kryterium  dochodowego  osoby  lub  rodziny
określonego  w  art.  8  ustawy  o  pomocy
społecznej, w procentach

Wysokość opłaty w relacji do ceny usług,
w procentach

od do
------------- 150                                   – 
151 160 5
161 170 10
171 180 20
181 190 40
191 200 60
201 210 80
211 ---- 100

     „
2) w załączniku nr 2 w § 1 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Zwalnia się całkowicie z obowiązku zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej
udzielonych  na  pokrycie  kosztów  dowozu  niepełnosprawnych  dzieci  do  szkół
ponadgimnazjalnych i innych placówek oświatowych, w których młodzież ponadgimnazjalna
realizuje obowiązek szkolny, gdy dochód rodziny nie przekracza 250% kryterium dochodowego
określonego w art. 8 ust. 1 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 oraz ośrodków pomocy społecznej m.st. Warszawy.

§ 4

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

Wiceprzewodniczący
Rady m.st. Warszawy

Mirosław Sztyber


