
Uchwała Nr L/319/2010
Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej 
Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2009.

Na  podstawie  §  13  Statutu  Dzielnicy  Wola  m.  st.  Warszawy  stanowiącego  załącznik
Nr 17 do uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m. st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 r.  
w  sprawie  nadania  statutów dzielnicom miasta  stołecznego  Warszawy(  z  późn.  zm),  
w związku z § 8 ust. 1 pkt 2 a) uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady Miasta Stołecznego 
Warszawy z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie przekazania dzielnicom m. st. Warszawy 
do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m. st. Warszawy oraz §16 pkt 1 Statutu 
Ośrodka Pomocy Społecznej  Dzielnicy Wola m.  st.  Warszawy stanowiącego załącznik
Nr 17 do uchwały Nr XXIX/918/2008 Radym. st. Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r.  
w sprawie nadania statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. Warszawy, w związku
z obowiązkiem realizacji  art.  110 ust.  9  ustawy z  dnia  12  marca 2004 r.  -  o  pomocy 
społecznej ( tekst jednolity Dz.U. 2009, Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) uchwala się co 
następuje:

§ 1
Rada Dzielnicy Wola m. st.  Warszawy pozytywnie opiniuje sprawozdanie z działalności 
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy za rok 2009 w brzmieniu 
załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
      Rady Dzielnicy Wola
         m. st. Warszawy

          Dariusz Puścian



Uzasadnienie
do Uchwały Nr L/319/2010

Rady Dzielnicy Wola m. st. Warszawy
z dnia 25 maja 2010 r.

w sprawie zaopiniowania sprawozdania z działalności
Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy

za 2009 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy realizował w 2009 r. 
zadania określone w § 4,5 i 6 statut Ośrodka, określonego Załącznikiem Nr 17 do uchwały 
Nr XXIX/918/2008 Rady m. st.  Warszawy z dnia 17 kwietnia 2008 r. w sprawie nadani 
statutów ośrodkom pomocy społecznej m. st. Warszawy, zmienionej Uchwałą XLIII-1362-
2008 Rady m. st. Warszawy z dnia 27.11.2008 r. oraz Uchwałą LXIII-1961-2009 Rady m. 
st. Warszawy z dnia 08.10.2009 r.

W  roku  2009  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  Dzielnicy  Wola  m.  st.  Warszawy 
dysponował budżetem w łącznej wysokości 22.995.948,00 zł ( oraz rachunkiem dochodów 
własnych i wydatków nimi finansowanych). Budżet Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy 
Wola  m.  st.  Warszawy została  w  2009  r.  wykonany w 98,73%.  Wydatkowano  łącznie 
22.702.93,05 zł w tym: środki m. st.  Warszawy w kwocie 15.844.035,15 zł,  co stanowi 
98,41%  przyznanych  środków  finansowych,  środki  budżetu  państwa  w  kwocie 
6.374.575,41 zł, co stanowi 99,95% przyznanych środków oraz środki Unii Europejskiej w 
kwocie 484.332,48 zł, co stanowi 93,48% przyznanych środków finansowych.


