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UCHWAŁA NR LIX/1566/2017
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 15 grudnia 2017 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. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1769 i 1985) uchwala się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXXVII/843/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 września 2004 r.
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, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2.1. Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa”, zwane dalej "CUS" organizuje i koordynuje
świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania,
w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej, który je przyznaje.
2. Ośrodek pomocy społecznej lub inna właściwa jednostka organizacyjna pomocy społecznej m.st.
Warszawy organizuje pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych w domu
dziennego pobytu lub innym ośrodku wsparcia.
3. Decyzja administracyjna wydawana przez ośrodek pomocy społecznej w sprawie przyznania świadczenia
w formie usług opiekuńczych określonych w ust. 1 i 2 powinna uwzględniać zgłoszone potrzeby
i możliwość ich realizacji.
4. W decyzji, o której mowa w ust. 3 określa się rodzaj i zakres usług, okres przez który usługi mają być
świadczone, wymiar godzinowy świadczonych usług (dzienny i tygodniowy), miejsce świadczenia usług,
wysokość i tryb pobierania opłat, z uwzględnieniem procentu odpłatności i wysokości stawki za jedną
godzinę usług.";
2) w § 3:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) opiekuńcze oraz specjalistyczne opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi świadczone poza domami dziennego pobytu i innymi ośrodkami
wsparcia prowadzonymi przez ośrodki pomocy społecznej, opłaty ustala się wg poniższej tabeli:
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Miesięczny dochód osoby samotnie gospodarującej lub miesięczny dochód
w rodzinie w relacji do kryterium dochodowego osoby lub rodziny,
określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej, w procentach
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Wysokość opłaty w relacji do stawki
za jedną godzinę usług, w procentach

powyżej

do (włącznie)

-------

--------

150%

bezpłatnie

150%

200%

10%

200%

250%
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300%
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45%

350%
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60%

400%

450%

75%

450%

100%

b) uchyla się pkt 4,
c) uchyla się pkt 6;
3) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4.1. Stawka za jedną godzinę usług, o których mowa w § 3 pkt 1 wynosi:
1) usługi opiekuńcze - 2,8% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej określonego
w art. 8 ustawy o pomocy społecznej;
2) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3,5% kryterium, o którym mowa w pkt 1.
2. Opłaty za usługi określone w § 3 pkt 1 dla osoby samotnie gospodarującej oraz dla osoby w rodzinie
ustala się miesięcznie jako iloczyn liczby godzin świadczonych usług w miesiącu, procentu odpłatności
zgodnie z decyzją administracyjną oraz stawki za godzinę, o której mowa w ust. 1.
3. Informacja o obowiązujących stawkach za usługi, o których mowa w ust. 1, podawana jest do publicznej
wiadomości przez CUS na stronie internetowej centrumuslugspolecznych.um.warszawa.pl oraz przez
ośrodek pomocy społecznej w formie ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń ośrodka pomocy
społecznej i na stronie internetowej.
4. Opłaty za usługi określone w § 3 pkt 2 i 3 ustala się miesięcznie, zgodnie z tabelami.
5. Informacja o obowiązującej opłacie za usługi, o której mowa w ust. 4 podawana jest do publicznej
wiadomości przez ośrodek pomocy społecznej w formie ogłoszenia wywieszonego na tablicy ogłoszeń
ośrodka pomocy społecznej i na stronie internetowej.
6. Wyliczona opłata miesięczna podlega zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu
zasady określonej w art. 106e ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1221, z późn. zm.), tj. kwoty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej
0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.";
4) w § 5:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na wniosek odbiorcy usług, członka jego rodziny lub pracownika socjalnego dyrektor ośrodka
pomocy społecznej lub inny upoważniony pracownik ośrodka może zwolnić osobę korzystająca z usług
częściowo lub całkowicie z ponoszenia opłat. Zwolnienie przyznaje się na czas określony, w drodze
decyzji administracyjnej.",
b) ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) zakupem sprzętu rehabilitacyjnego niezbędnego dla funkcjonowania odbiorcy usług,”,
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c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zwalnia się z odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze realizowane przez
m.st. Warszawę w zakresie zadań własnych gminy uczestników Powstania Warszawskiego zgodnie
z listą znajdującą się w zasobach Muzeum Powstania Warszawskiego.”;
5) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6.1. Ośrodek pomocy społecznej oraz jednostki organizacyjne pomocy społecznej m.st. Warszawy,
o których mowa w § 2 ust. 2, wystawiają dla odbiorców usług pisemne potwierdzenie wysokości opłaty za
dany miesiąc odpowiadającej liczbie zrealizowanych godzin oraz rodzajowi świadczonych usług, zgodnie
z tabelą określoną w § 3, z uwzględnieniem ustalonego w decyzji administracyjnej częściowego lub
całkowitego zwolnienia z opłaty.
2. Opłatę wynikająca z rozliczenia, o którym mowa w ust. 1 uiszcza się w kasie lub na wskazany w treści
decyzji rachunek bankowy ośrodka pomocy społecznej lub jednostki organizacyjnej pomocy społecznej
m.st. Warszawy, o których mowa w § 2 ust. 2.
3. Opłaty za usługi uiszcza się za okresy miesięczne w terminie do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc
poprzedni.
4. Dowodem wpłaty jest pokwitowanie z kasy, faktura lub dowód wpłaty na rachunek bankowy.”.
§ 2. W decyzjach w sprawie przyznania usług na okres do 31 stycznia 2018 r. opłaty ustala się na
dotychczasowych zasadach.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 4. 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.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 stycznia 2018 r.
Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy:
Ewa Malinowska-Grupińska

