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

z dnia .................... 2020 r. 

zmieniająca uchwałę Rady Miasta Szczecin w sprawie szczegółowych warunków przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473) Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LIV/1016/06 Rady Miasta Szczecin z dnia 10 kwietnia 2006 r. 
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze 
i specjalistyczne usługi opiekuńcze (Dz. Urz. Zacho. z 2006 r., poz. 1253), zm. Uchwałą 
nr XI/241/15 z dnia 8 września 2015 r. (Dz. Urz. Zacho. z 2015 r., poz. 3810), w § 4 po ust. 2 dodaje 
się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w związku 
z realizacją projektów lub programów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, 
przysługują nieodpłatnie, chyba że zapisy wniosku o dofinansowanie stanowią inaczej.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza sie Prezydentowi Miasta Szczecin. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE

Zmiana uchwały dotyczy dostosowania zapisów w zakresie odpłatności za usługi opiekuńcze i

specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w związku z realizacją projektów lub programów

współfinansowanych ze środków unijnych.

W dniu 6 grudnia 2019 r. została podpisana umowa na realizację przez Gminę

Miasto Szczecinie projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 pn.: Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie

potencjału opiekuńczego rodzin. Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do

usług społecznych – opiekuńczych i asystenckich dla 500 osób niesamodzielnych, w tym osób z

niepełnosprawnością oraz wsparcie w pełnieniu funkcji opiekuńczych opiekunów faktycznych z 7

powiatów województwa zachodniopomorskiego w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2022 r.

W ramach projektu, wśród zadań realizowanych przez Gminę Miasto Szczecin, znajdują się

również usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone

w miejscu zamieszkania dla 100 nowych klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

w Szczecinie, tj. osób niesamodzielnych (w tym osób z niepełnosprawnością). Projekt będzie

kierowany w pierwszej kolejności do osób o dochodach nieprzekraczających 150% kryterium

dochodowego, co pozwoli na udzielenie wsparcia najbardziej potrzebującym mieszkańcom, a

uchwała umożliwi - zgodny z zapisami wniosku o dofinansowanie – bezpłatny udział w projekcie

założonej grupy docelowej. Przyznana Gminie Miasto Szczecin wysokość dofinansowania na

realizację usług opiekuńczych dla klientów MOPR w terminie 01.01.2020 r. – 31.12.2022 r.

wynosi 4.504.770,66 zł (w tym 3.933.637,50 zł na realizację merytoryczną zadania sensu stricto,

tj. bez kosztu koordynatorów zadania i wyposażenia ich stanowisk pracy). Zaplanowany na

etapie projektowania wniosku o dofinansowanie wkład własny Gminy Miasto Szczecin w

wysokości 654.000,00 zł (w okresie 2020-2022) nie ulegnie zmianie.

W związku z powyższym przyjęcie uchwały pozwoli na realizację przez Gminę Miasto Szczecin

nowego projektu RPO WZ, z wykorzystaniem potencjału Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w

Szczecinie i wsparcie najuboższych i najbardziej potrzebujących usług

opiekuńczych/specjalistycznych osób niesamodzielnych z terenu objętego projektem.

Proponowana zmiana będzie miała neutralny wpływ na zaplanowany wynik finansowy miasta.
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