Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia .................... 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Domu Pomocy Społecznej "Domu
Kombatanta" im. gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 oraz 1815) w związku
z art. 57 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, 1622,
1690, 1818 i 2473) oraz art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 oraz 2020) Rada Miasta Szczecin, uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XIV/485/20 Rady Miasta Szczecin z dnia 28 stycznia 2020 r. zmieniająca
uchwałę w sprawie nadania statutu dla Domu Pomocy Społecznej „Domu Kombatanta”
im. Gen. Boruty Spiechowicza przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.”.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z obowiązującym prawem, zmiany dotyczą doprecyzowania dnia wejścia w życie uchwały
oraz dostosowania zapisów zawartych w Statucie Domu Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta”
(DPS) im. gen. Mieczysława Boruty - Spiechowicza przy ul. Kruczej w Szczecinie do aktualnego
zakresu zadań jednostki.
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 01.2020 do 12.2022 roku.
Wśród wielu zadań, które będą realizowane w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Kruczej
w ramach pomocy opiekunom osób niesamodzielnych jest utworzone Centrum wsparcia
opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z powodu chorób otępiennych „Niezapominajka”,
świadczące usługi w zakresie:
a) świetlicy wytchnieniowej, tj.: krótkookresowego dziennego pobytu dla osób niesamodzielnych
w godz. 6: 30 – 16:30, 5 dni w tyg., zapewniając:
- usługi opiekuńcze,
- wyżywienie w trakcie pobytu (śniadanie i obiad),
- niezbędne ze względu na stan zdrowia usługi wspomagające (rehabilitację ruchową,
zajęcia plastyczne, muzyczne, prozdrowotne, trening pamięci, usprawniające),
oraz opiekę pielęgniarską dla maksymalnie 10 osób w ciągu dnia;
b) usługi konsultacyjno - doradczo-szkoleniowe dla opiekunów;
c) wypożyczalni sprzętu wspomagającego i sprzętu pielęgnacyjnego.
Okres realizacji projektu: od 01 stycznia 2020 do 31 grudnia 2022 roku.
W związku z powyższym przyjęcie uchwały oraz wprowadzenie zmian w Statucie DPS „Dom
Kombatanta” przy ul. Kruczej 17 w Szczecinie pozwoli na realizację przez Gminę Miasto Szczecin
nowego projektu z wykorzystaniem potencjału jednostki.
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