
      Projekt Prezydenta Miasta Tczewa  z dnia 04.06.2019 r. 

 

 

 Uchwała Nr …./…./2019 

 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia ………… 2019 r.  

 

 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej  ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt 

w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków  za usługi  

świadczone w ośrodkach wsparcia. 

 

Na podstawie art. 6 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 506), art. 97 ust.5 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku 

o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1508, z późn. zm.) Rada Miejska w Tczewie, 

po zasięgnięciu opinii Komisji Finansowo - Budżetowej oraz Komisji Polityki Społecznej,   

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

W uchwale  Nr XXXV/305/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 25 czerwca 2009 r. 

w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków  za usługi  świadczone w ośrodkach 

wsparcia, zmienionej uchwałą Nr XLIV/384/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 

29 kwietnia 2010 r. wprowadza się następującą zmianę: 

w § 4, dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:  

,, 2. Zwalnia się z  opłat za usługi opieki   wytchnieniowej  w formie pobytu  całodobowego 

w ośrodku wsparcia, realizowane w ramach Programu  „Opieka wytchnieniowa” - edycja 

2019 w wymiarze określonym w programie”.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa. 

§ 3. 

Uchwała podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Pomorskiego  

i wchodzi  w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 
 

                                                                                                       Przewodniczący 
          Rady Miejskiej w Tczewie 

                                                                                               

 

                                                                                       

Zenon Drewa 

 

 

 

 
 

Wytw.: Róża  Tasarz 

Wydział Spraw Społecznych 

 



 

 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 
W związku z przystąpieniem  Gminy Miejskiej Tczew do Rządowego Programu pn. ,,Opieka 

wytchnieniowa”– edycja 2019 r.  skierowanym do osób niepełnosprawnych, których członkowie 

rodzin lub opiekunowie wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu 
opieki. 

Program dotyczy członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi 

z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z wskazaniami: konieczności stałej lub długoterminowej 

opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej 

egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.   

Członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący opiekę nad osobami niepełnosprawnymi żyją 

w warunkach ciągłego obciążenia psychicznego i fizycznego. Potrzebują oni również odpoczynku od 

codziennego wypełniania swoich obowiązków związanych z opieką nad osobą niepełnosprawną.  

Program Opieka wytchnieniowa  zakłada świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 

dziennego  w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej jak i w ośrodku wsparcia, domu pomocy 
społecznej  oraz w ramach pobytu całodobowego w ośrodkach wsparcia posiadającym miejsca 

całodobowego pobytu, w mieszkaniach chronionych.   

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego Program 

wskazuje, iż : 

- w miejscu zamieszkania koszt 1 godziny nie powinien przekroczyć 30 zł, 

- w ośrodku wsparcia jako zorganizowanej usługi koszt 1 godziny nie powinien przekroczyć 20 zł.  

W przypadku świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu całodobowego – koszt 1 
dnia pobytu całodobowego nie powinien przekroczyć 180 zł.   

W 2019 r. Program wprowadza limit 14 dni dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu 

całodobowego oraz limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej pobytu dziennego i usług 

świadczonych w miejscu zamieszkania  osoby niepełnosprawnej.  

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe na koszty realizacji zadania 
świadczonego w formie usług opieki wytchnieniowej  w wysokości do 80 % kosztów realizacji. 

Udział środków własnych Gminy powinien wynosić nie mniej niż 20 % przewidywanych kosztów 

realizacji zadania.  

Gmina Miejska Tczew zadeklarowała realizację usług opieki wytchnieniowej  w ramach pobytu 

całodobowego w ośrodku wsparcia  -  Ośrodku Opiekuńczym.    

Zgodnie z pkt 10 Działu V Programu osoby niepełnosprawne, którym przyznano pomoc w postaci 
usług opieki wytchnieniowej  nie powinny ponosić odpłatności za te usługi przyznane w ramach 

Programu, w wymiarze określonym w Programie. 

Z tego też względu konieczna jest zmiana uchwały  Nr XXXV/305/2009 Rady Miejskiej w Tczewie 

z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach 

wsparcia i mieszkaniach chronionych oraz zwrotu wydatków  za usługi  świadczone w ośrodkach 

wsparcia, zmienionej uchwałą Nr XLIV/384/2010 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 kwietnia 
2010 r. poprzez  dodanie zapisu o zwolnieniu  z  opłat za usługi opieki   wytchnieniowej   w formie 

pobytu całodobowego w ośrodku wsparcia, realizowane w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” 

- edycja 2019 w wymiarze określonym w programie.     

Program ,,Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 r.  jest realizowany do 31 grudnia 2019 r.                                                                  

 

                                                                                                       

 

                                                                                                 

Z-ca Prezydenta Miasta  

 

         Adam Urban 

 
 

 

 

 


