
UCHWAŁA NR XLIV/1286/18
RADY MIASTA SZCZECIN

z dnia 11 września 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia 
pieniężnego "Bon opiekuńczy: Alzheimer 75"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. 2018 r., poz. 994 i 1000, 1349 i 1432) oraz art. 2 pkt 3 a, art. 22 b ustawy z dnia 
28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z 2018 r. poz. 107, 138, 
650, 730, 912 i 1000), Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje:

§ 1. W Zasadach przyznawania i wysokości świadczenia pieniężnego „Bon opiekuńczy: 
Alzheimer 75”, stanowiących załącznik do uchwały Nr XLI/1194/18 Rady Miasta Szczecin z dnia 
22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasto Szczecin świadczenia pieniężnego 
"Bon opiekuńczy: Alzheimer 75" (Dz. U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 2805) - 
w § 3 ust. 3 pkt. 1, otrzymuje brzmienie:

„1) zaświadczenie od lekarza psychiatry lub neurologa, że Senior jest pod opieką poradni 
zdrowia psychicznego lub/i neurologicznej lub/i psychiatrycznego zespołu leczenia 
środowiskowego, o których mowa w § 2 pkt 2, zawierające informację dotyczącą 
rozpoznania choroby z określeniem jednostki chorobowej,  zgodnie z Międzynarodową 
Statystyczną Klasyfikacją Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD - 10 (jedna z poniższej 
listy):

a) - F00.0 - Otępienie w chorobie Alzheimera o wczesnym początku;

b) - F00.1 - Otępienie w chorobie Alzheimera o późnym początku;

c) - F00.2 - Otępienie atypowe lub mieszane w chorobie Alzheimera;

d) - F00.9 - Otępienie w chorobie Alzheimera, nieokreślone.

e) - G30.0 - Choroba Alzheimera o wczesnym początku;

f) - G30.1 - Choroba Alzheimera o późnym początku;

g) - G30.8 - Inne postacie choroby Alzheimera;

h) - G30.9 - Choroba Alzheimera, nieokreślona.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin.

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego 
i wchodzi w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

 
Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin

Stefania Biernat
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