
 

 

UCHWAŁA NR XVII/421/2019 

RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 

i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” w Warszawie 

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 869), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.1)) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 924) 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. W statucie Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały 

nr XI/202/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie utworzenia Centrum Wspierania Rodzin 

„Rodzinna Warszawa” i likwidacji Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” 

w Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 4719 oraz z 2018 r. poz. 9430) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 6 ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:  

"7) tworzenie warunków dla zwiększania liczby osób posiadających kwalifikacje do wykonywania pracy 

w jednostkach organizujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3."; 

2) w § 7 ust. 1: 

a) pkt 14 otrzymuje brzmienie:  

„14) organizacja szkoleń, seminariów, konferencji, treningów zadaniowych dla kadry instytucji pomocy 

społecznej i jednostek organizujących opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3;”, 

b) po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:  

„14a) organizacja szkoleń uzupełniających kwalifikacje na opiekuna i wolontariusza w żłobku i klubie 

dziecięcym oraz dziennego opiekuna;”, 

c) punkt 15 otrzymuje brzmienie:  

„15) organizacja superwizji oraz innych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla kadry instytucji 

pomocy społecznej oraz jednostek organizujących opiekę nad dzieckiem wieku do lat 3;”.; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi m.st. Warszawy. 

 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1693, 2192, 2354 i 2529 oraz 

z 2019 r. poz. 271, 730 i 752. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 września 2019 r.

Poz. 10653



§ 3. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie 

Informacji Publicznej m.st. Warszawy oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu m.st. Warszawy. 

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 
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