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UCHWAŁA NR LXXIV/2077/2018
RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
z dnia 27 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie
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, 1000, 1349 i 1432) w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) oraz art. 19 pkt 19 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508) uchwala się, co następuje:
§ 1. W statucie Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, stanowiącym załącznik do uchwały nr
XX/676/2007 Rady m.st. Warszawy z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu
Centrum Pomocy Rodzinie (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 261, poz. 8512, z późń zm.1)), wprowadza się następujące
zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie: „"§1. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, zwane dalej "Centrum", działa na
podstawie:
1) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508);
2) ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1510);
3) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510);
5) innych przepisów szczególnych dotyczących samorządowych jednostek budżetowych;
6) niniejszego statutu.”;”
2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „„2. Do zadań Centrum należy:
1) udzielanie informacji o prawach i obowiązkach osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń z zakresu
pomocy społecznej;
2) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do domów pomocy społecznej, ponoszeniem odpłatności za
pobyt w domach pomocy społecznej oraz umieszczaniem w domach pomocy społecznej skierowanych do
nich osób;
3) koordynowanie działań związanych z kierowaniem osób przez ośrodki pomocy społecznej do rodzinnych
domów pomocy;
1) Zmiany

wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. poz. 3554, z 2012 r. poz. 4448 oraz
z 2015 r. poz. 1892 i 9972.
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4) prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do ośrodków interwencji kryzysowej oraz domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz podejmowanie działań zmierzających do efektywnego
dysponowania miejscami w tych placówkach;
5) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa
w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017r .
poz. 2206 z późn.zm.), mającym trudności w integracji ze środowiskiem;
6)

prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy cudzoziemcom, o których mowa
w art. 20 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz
opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze świadczeń publicznych;

7) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem pomocy cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a ustawy
o pomocy społecznej w zakresie interwencji kryzysowej;
8) organizowanie mieszkań chronionych;
9) zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz
placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
10) wykonywanie zadań związanych z prowadzeniem placówek opiekuńczo-wychowawczych m.st.
Warszawy, z wyjątkiem tych, które należą do jednostek obsługujących te placówki;
11) prowadzenie obsługi finansowo-księgowej publicznych placówek opiekuńczo-wychowawczych typu
rodzinnego;
12) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i przyznawaniem pomocy osobom usamodzielnianym,
o których mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej;
13) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczeń rodzinom zastępczym, osobom
prowadzącym rodzinny dom dziecka, rodzinom pomocowym oraz placówkom opiekuńczowychowawczym typu rodzinnego;
14) prowadzenie spraw związanych z finansowaniem:
a) wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej, w tym zawieranie
i wykonywanie porozumień, o których mowa w art. 191 ust. 5 i 6 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy zastępczej,
b) opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dziecka umieszczonego w zakładzie opiekuńczo-leczniczym,
w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub w zakładzie rehabilitacji leczniczej,
c) dodatku wychowawczego przyznawanego na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn.zm.) oraz świadczenia dobry start
przyznawanego na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz.1061);
15) zapewnienie przeprowadzenia przyjętemu do pieczy zastępczej dziecku niezbędnych badań lekarskich
oraz diagnozy specjalistycznej;
16) współpraca w opracowywaniu i realizacja 3-letnich powiatowych programów dotyczących rozwoju pieczy
zastępczej, zawierających między innymi coroczne limity rodzin zastępczych zawodowych;
17) prowadzenie rejestru danych o osobach zakwalifikowanych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej
zawodowej, rodziny zastępczej niezawodowej lub do prowadzenia rodzinnego domu dziecka oraz
o osobach pełniących funkcję rodziny zastępczej zawodowej lub rodziny zastępczej niezawodowej oraz
prowadzących rodziny dom dziecka;
18) prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych na rzecz dzieci
przebywających w pieczy zastępczej;
19) prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r.
o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu
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prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz. U. poz. 416) oraz
przewidzianych przepisami umów dwustronnych, Konwencji o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu,
wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci,
sporządzonej w Hadze z dnia 19 października 1996 r. (Dz. U. z 2010 r. poz. 1158) oraz rozporządzenia
Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczącego jurysdykcji oraz uznawania
i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności
rodzicielskiej, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 (Dz. Urz. UE L 338 z 23.12.2003, str. 1 Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 243, z późn. zm.);
20) prowadzenie spraw związanych z dochodzeniem należności:
a) z tytułu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej,
b) z tytułu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych,
c) z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej,
d) z tytułu opłaty za wyżywienie i zakwaterowanie dzieci pozbawionych opieki i wychowania rodziców
umieszczonych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub
w zakładzie rehabilitacji leczniczej;
21) prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem do biura informacji gospodarczej informacji
o powstaniu zaległości z tytułu nieponoszenia przez rodziców opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej;
22) obsługa Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie;
23) prowadzenie dokumentacji Miejskiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie
związanej z wydawaniem:
a) orzeczeń o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności, o wskazaniach do ulg i uprawnień,
b) kart parkingowych,
c) legitymacji osoby niepełnosprawnej;
24) podejmowanie
działań
zmierzających
do
ograniczania
społecznych
skutków
niepełnosprawności, w tym opracowywanie i przedstawianie planów zadań i informacji z prowadzonej
działalności oraz ich udostępnianie na potrzeby samorządu województwa, jak również współpraca
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn.
zm.), działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej tych osób;
25) prowadzenie
spraw
związanych
dofinansowania przez m.st. Warszawę:

z

zawieraniem

i

rozliczaniem

umów

dotyczących

a) uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
b) sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
c) likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych,
d) rehabilitacji dzieci i młodzieży,
e) kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej oraz prowadzonych przez nie zajęć klubowych,
f) zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
g) usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,
h) kosztów utrzymania psa asystującego;
26) sprawowanie, w imieniu Prezydenta m. st. Warszawy, nadzoru nad działalnością domu dla matek
z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, domów pomocy społecznej i ośrodków interwencji kryzysowej,
prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz inne podmioty na zlecenie m.st. Warszawy;
27) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji dotyczącej wychowanków pieczy zastępczej;
28) zarządzanie powierzonym zasobem nieruchomości m.st. Warszawy;
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29) realizacja projektów i programów finansowanych lub współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
w tym w szczególności środków Unii Europejskiej;
30) organizowanie szkoleń dla pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i pracowników
jednostek nadzorowanych w zakresie standardów świadczonych przez nie usług;
31) prowadzenie spraw związanych z udzielaniem tymczasowego schronienia osobom tego pozbawionym.””
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy.
§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie
Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej Warszawskiego
Centrum Pomocy Rodzinie.
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady m.st. Warszawy
Ewa Malinowska-Grupińska

