Projekt
z dnia 8 sierpnia 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia .................... 2019 r.
w sprawie utworzenia Dziennego Domu Pomocy przy ul. Skoczylasa 8
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h oraz pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309), art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1-2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 11 ust. 2 i art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 3, art. 19 pkt 10,
art. 56a ust. 2, art. 111 oraz 111a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1508, z późn. zm.1)), Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. Z dniem 4 listopada 2019 r. tworzy się Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 i dokonuje się
jego połączenia z Domem Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we
Wrocławiu.
§ 2. W uchwale Nr XXXII/730/12 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 października 2012 r. w sprawie
nadania Statutu Miejskiemu Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej
Wrocławia z 2012 r. poz. 311, z 2016 r. poz. 109, z 2018 r. poz. 363 oraz z 2019 r. poz. 186),
w załączniku, w § 1:
1) w ust. 6 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
„12) Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8.”;
2) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dzienne Domy Pomocy, o których mowa w ust. 6 pkt 9, 10, 11 i 12, działają w strukturze Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 w Miejskim Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu, o którym
mowa w ust. 6 pkt 1.”.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2019 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Wrocławia

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1310, 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529 oraz
z 2019 r. poz. 271, 730 i 752.
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy o samorządzie gminnym wyłącznie do właściwości rady
gminy należy tworzenie, likwidacja i reorganizacja przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek
organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej do zadań gminy z
zakresu pomocy społecznej należy prowadzenie i zapewnienie miejsc w ośrodkach wsparcia o zasięgu
gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki (art. 17 ust. 2 pkt. 3). Ustawa o pomocy
społecznej określa zasady połącznia różnych typów domów pomocy społecznej (art. 56a). Zgodnie z art.
111a ustawy o pomocy społecznej gmina może połączyć dom pomocy społecznej dla osób w podeszłym
wieku lub dla osób przewlekle somatycznie chorych z ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla osób
starszych. W przypadku takiego połączenia działa on w strukturze domu pomocy społecznej. W związku z
tym nowotworzony Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 zostanie włączony w strukturę Domu
Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 działającego w ramach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we
Wrocławiu.
Gmina Wrocław poprzez Miejskie Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu realizuje następujące projekty
infrastrukturalne:
„Utworzenie dziennych domów pomocy przy ulicach Semaforowej 5 oraz Karmelkowej 25 we Wrocławiu”
oraz „Utworzenie Dziennego Domu Pomocy i Klubu Integracji Społecznej przy ul. Skoczylasa 8 we
Wrocławiu oraz rozbudowa Wrocławskiego Centrum Integracji przy ul. Strzegomska 49 we Wrocławiu".
Wyżej wymienione projekty są współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej
nr 6 Infrastruktura spójności społecznej, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Poddziałania
6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną - ZIT WrOF. Projekty są komplementarne z projektem
społecznym pn: Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w dziennych domach
pomocy we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego
2014-2020, Osi Priorytetowej nr 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2.Dostęp do wysokiej jakości usług
społecznych, Poddziałania 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy horyzontalne.
W ramach wyżej wymienionych projektów powstały następujące dzienne domy pomocy: Dzienny Dom
Pomocy przy ul. Karmelkowej 25 , Dzienny Dom Pomocy nr 1 przy ul. Semaforowej 5 oraz Dzienny Dom
Pomocy nr 2 przy ul. Semaforowej 5. Natomiast Dzienny Dom Pomocy przy ul. Skoczylasa 8 rozpocznie
działalność w I kwartale 2020 r.
W nowotworzonym ośrodku wsparcia zaplanowano do 30 miejsc dla osób niesamodzielnych.
Dzienne domy pomocy zapewnią usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz działania
wspomagające osoby niesamodzielne. Atutem ośrodków wsparcia dziennego jest zapewnienie
interdyscyplinarnej opieki wykwalifikowanego personelu z jednoczesnym funkcjonowaniem osoby
niesamodzielnej w swoim środowisku lokalnym. Nie bez znaczenia jest wsparcie więzi rodzinnych oraz
wsparcie opiekunów faktycznych, którzy w tej sytuacji mogą kontynuować aktywność zawodową.
Włączenie nowotworzonych dziennych domów pomocy w strukturę całodobowego domu pozwoli
optymalnie zagospodarować środki na obsługę administracyjną dziennych domów pomocy oraz na
wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi, które z
powodu wieku, choroby, niepełnosprawności wymagają pomocy innych osób. Ponadto zapewniona będzie
usługa przewozu wraz ze wsparciem opiekuna DDP dla klientów, którzy nie są w stanie samodzielnie
dotrzeć do DDP i z powrotem do miejsca zamieszkania, a rodzina lub bliscy nie mogą takiego wsparcia
zapewnić.
Koszty funkcjonowania nowotworzonych dziennych domów pomocy obejmować będą w szczególności
koszty utrzymania obiektów, koszty zatrudnienia personelu oraz koszty zapewnienia posiłków w trakcie
pobytu w ośrodku wsparcia, a także koszty realizacji programu opiekuńczo-terapeutycznego i koszty
przewozu klientów w trzech z czterech wyżej wymienionych dziennych domów pomocy.
Finansowanie bieżącej działalności nowych ośrodków wsparcia zapewnione jest do października 2021 roku
w ramach projektu społecznego pn. Mój drugi dom – zapewnienie wsparcia dla osób niesamodzielnych w
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dziennych domach pomocy we Wrocławiu, na który Gmina Wrocław uzyskała dofinansowanie o którym
mowa powyżej. Po wskazanym wyżej okresie na Gminie Wrocław spoczywa obowiązek utrzymania
trwałości projektu - szacunkowe wyliczenia oparte o aktualne ceny to koszt w wysokości ok. 1700 zł
średnio na jedno miejsce w nowotworzonym Dzienny Domu Pomocy przy ulicy Skoczylasa 8. Kwota nie
uwzględnia realnego wzrostu wynagrodzeń pracowników, cen towarów i usług oraz kosztów wsparcia
towarzyszącego w postaci usługi przewozu.
Projekt uchwały nie zawiera danych prawnie chronionych.
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