
UCHWAŁA NR X/77/2019
RADY MIEJSKIEJ W TCZEWIE

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia szczegółowych zasad przyznawania 
i odpłatności za usługi opiekuńcze.

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. 50 ust. 6 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 XLVI/418/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie 
ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu wydatków za usługi 
opiekuńcze, zmienionej uchwałą Nr XXII/181/2008 Rady Miejskiej 
w Tczewie z dnia 29 maja 2008 r., wprowadza się następującą zmianę: w § 4, po ust. 2, dodaje się 
ust. 2 a w brzmieniu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
,, 2 a Z opłat za usługi opiekuńcze zwolnione są osoby objęte usługami opiekuńczymi w ramach 
realizacji programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, których dochód 
nie przekracza 350 % kryterium dochodowego, określonego w art. 8 ustawy o pomocy społecznej 
obowiązującego od 01 października 2018 r.”.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Tczewa.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2019 r.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
w Tczewie

Zenon Drewa
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Uzasadnienie

W związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Tczew do Rządowego Programu pn. ,,Usługi
opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych – edycja 2019 r.” mającym na celu rozwój i zwiększenie
dostępu do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych spełniających kryteria wskazane
w ww. Programie należy zmienić uchwałę dotyczącą ustalenia szczegółowych zasad przyznawania
i odpłatności za usługi opiekuńcze w celu dostosowania odpłatności do rekomendacji Programu.

Powyższy Program rekomenduje nie pobieranie opłat od osób korzystających z usług
przyznanych w ramach Programu, których dochód nie przekracza 350 % obowiązującego od
01.10.2018 r. kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy
społecznej, to jest 701 zł na osobę samotnie gospodarującą i 528 zł na osobę w rodzinie.

Z tego też względu w uchwale Nr XLVI/418/2006 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 29 czerwca
2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności oraz zasad zwrotu
wydatków za usługi opiekuńcze, zmienionej uchwałą Nr XXII/181/2008 Rady Miejskiej
w Tczewie z dnia 29 maja 2008 r. należy dostosować odpłatność osób objętych Programem do
rekomendacji Programu.

Celem Programu jest wsparcie społeczne w formie usług opiekuńczych, w tym
specjalistycznych usług opiekuńczych z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla
osób z zaburzeniami psychicznymi dla:

- osób niepełnosprawnych w wieku do 75 roku życia z orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności,

- osób z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności
do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji wydane
na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,

- dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze szczególnymi wskazaniami tj.
konieczności stałej lub długotrwałej 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.

W ramach Programu Gmina może otrzymać wsparcie finansowe do 50 % kosztów realizacji
usług opiekuńczych.

Gminy przystępujące do Programu zobowiązane są do przeznaczenia w 2019 r. środków
własnych na usługi opiekuńcze w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości nie niższej
niż w 2018 r.

Źródłem finansowania są środki ujęte w planie finansowym Solidarnościowego Funduszu
Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na 2019 r.

Program „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019 jest realizowany
do  31 grudnia 2019 r.

Uchwała przewiduje zapis o wejściu w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego, ale z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2019 r., co
w świetle obowiązujących w tym zakresie przepisów jest prawidłowe. Niniejsza uchwała jest
aktem prawa miejscowego dotyczącym wyłącznie przyznania praw do świadczeń z pomocy
społecznej: usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym spełniającym kryteria z ww. Programu
nieodpłatnie, inaczej niż wynika to z ustawy o pomocy społecznej. W związku z tym zapis,
dotyczący wstecznej mocy obowiązującej jest zgodny z art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz.U. z 2017r. poz. 1523), który
dopuszcza nadanie aktowi normatywnemu mocy wstecznej, jeżeli zasady demokratycznego
państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie. Zgodnie z przyjętym orzecznictwem (np. wyrok
Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 listopada 2010 r. sygn. akt II FSK 1272/09 )
wsteczna moc prawa może dotyczyć tylko przyznania praw. Dlatego też podjęcie stosownej
uchwały jest uzasadnione.
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Sekretarz Miasta

Katarzyna Mejna 
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