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UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIASTA SZCZECIN 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie podwyższenia wysokości minimalnych kwot pomocy dla osób usamodzielnianych, 
o których mowa w art. 140 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny 

i systemie pieczy zastępczej 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 91 w związku z art. 153 w związku z art. 146 ust. 2, 149 i 150 
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 821) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość świadczeń określonych w art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. 
o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej „ustawą”, w ten sposób, że wysokość 
pomocy na kontynuowanie nauki wynosić będzie nie mniej niż 800 zł miesięcznie. 

§ 2. Ustala się wysokość świadczeń określonych w art. 149 ust. 1 ustawy, w ten sposób, że 
wysokość pomocy wynosić będzie: 

1) dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą spokrewnioną, jeżeli przebywała 
w pieczy zastępczej przez okres co najmniej 3 lat - nie mniej niż 5 000 zł, 

2) dla osoby usamodzielnianej opuszczającej rodzinę zastępczą niezawodową, rodzinę zastępczą 
zawodową, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub regionalną placówkę 
opiekuńczo-terapeutyczną: 

a) nie mniej niż  10 000  zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres powyżej 3 lat, 

b) nie mniej niż 5 000 zł  - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres od 2 do 3 lat, 

c) nie mniej niż 2 500 zł - jeżeli przebywała w pieczy zastępczej przez okres poniżej 2 lat, 
nie krócej jednak niż przez okres roku. 

§ 3. Ustala się pomoc na zagospodarowanie do wysokości nie niższej niż 2 500 zł, a w przypadku 
osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności 
w wysokości nie niższej niż 5 000 zł. 

§ 4. Niniejszą uchwałę stosuje się do spraw, w których wniosek został złożony po dniu wejścia 
w życie niniejszej uchwały. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecina. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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Uzasadnienie :

Kwoty minimalnych świadczeń dla osób usamodzielnianych, określone w ustawie z dnia 9
czerwca2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mogą zgodnie z dyspozycją
artykułu 153 być podwyższone w drodze uchwały Rady Miasta Szczecin. Przedmiotowa
ustawa, obowiązująca od roku 2012 przewidywała okresową waloryzację tych kwot. Takiej
waloryzacji w oparciu o lokalną waloryzację dokonano jedynie w odniesieniu do wynagrodzeń
zawodowych rodzin zastępczych i osób prowadzących rodzinne domy dziecka z
uwzględnieniem aktualnej wartości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W związku z
powyższym zasadnym jest dokonanie podobnej waloryzacji w odniesieniu do świadczeń dla
osób usamodzielnianych, które opuściły pieczę zastępczą. Uwzględniając wzrost od 2012 roku
kwoty wysokości zasiłku stałego, kryterium dochodowego w pomocy społecznej, wartości wielu
świadczeń i kryteriów uprawniających do rozmaitych form pomocy materialnej uznano za
zasadne by kwota minimalnego podstawowego świadczenia jakim jest pomoc w okresie
kontynuowania nauki dla osób pełnoletnich, które już opuściły pieczę zastępczą, a która
obecnie wynosi 526 zł miesięcznie, wynosiła 800 zł. Wartość innych świadczeń o charakterze
jednorazowym ustalono w podobnej jak przy uchwalaniu ustawy proporcji do wysokości
ówczesnego minimalnego świadczenia na kontynuowanie nauki. Mniejsza niż w uprzednich
latach liczba osób korzystających po opuszczeniu pieczy zastępczej z tego rodzaju wsparcia
materialnego i jedynie jednorazowy charakter świadczenia na usamodzielnienie i na
zagospodarowanie pozwala zaakceptować taki wzrost wysokości tych świadczeń w oparciu o
obecny projekt budżetu Miasta na rok 2021, w tym obszarze.
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