UCHWAŁA NR XXXVIII/984/2016
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 16 grudnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod
nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja
Tymowskiego”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1) ) w związku
z art. 17 ust. 1 pkt 18 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.
U. z 2016 r. poz. 930 i 1583) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXXVII/943/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2012 r. w
sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy
Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego” (Dz. Urz. Woj. Maz.
poz. 4741, z 2013 r. poz. 12865 oraz z 2014 r. poz. 6137) w załączniku wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 1:
a) pkt 1-9a otrzymują brzmienie:
„1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.
poz. 446, z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz.
930, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, 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 2016 r.
poz. 1255);
6) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 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 2016 r. poz. 575, z późn. zm.);
9) ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016
r. poz. 1518, z późn. zm.);
9a) ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162, z późn. zm.);”,
b) po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu:
„9b) ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z
2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358,
1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

(Dz. U. poz. 195, z późn. zm.);”;
2) w § 4:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) przyznawanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu
zamieszkania i kontrola ich świadczenia, z wyłączeniem specjalistycznych usług
opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;”,
b) w pkt 28 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 29 w brzmieniu:
„29) weryfikowanie w stosunku do osób ubiegających się o przyznanie
świadczenia wychowawczego lub osób pobierających to świadczenie
wątpliwości organu właściwego oraz marszałka województwa dotyczących
sprawowania opieki nad dzieckiem, wydatkowania świadczenia wychowawczego
niezgodnie z celem lub marnotrawienia świadczenia wychowawczego.”;
3) w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) przyznawanie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i kontrola ich świadczenia;”;
4) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. W realizacji zadań Centrum współdziała w szczególności z organami
administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami,
związkami wyznaniowymi, jednostkami organizacyjnymi wspierania rodziny i
systemu pieczy zastępczej oraz innymi podmiotami działającymi w obszarze
polityki społecznej.
2. Centrum współdziała z Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”
w organizowaniu i kontroli świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych
usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z
zaburzeniami psychicznymi.".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2018 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 2 lit. b,
który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
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