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Zapytanie radnego

Na podstawie § 47 ust 1 i 8 Statutu Gminy Wolanów wnoszę o wyjaśnienie 
następującej kwestii:

Polskie przepisy bardzo różnicowały świadczenia dla opiekunów osób z 
niepełnosprawnością w zależności od wieku, w którym wystąpiła niepełnosprawność. 
Mówimy tu o osobach niezdolnych do samodzielnej egzystencji. To rozróżnienie 
zostało już w 2014 roku uznane przez Trybunał Konstytucyjny za sprzeczne z ustawą 
zasadniczą. Mimo to -  wciąż nie zmieniono przepisów różnicujących opiekunów.
Fakt, że ustawodawca do tej pory nie zmienił treści zakwestionowanego przepisu 
powoduje, że różne ośrodki pomocy społecznej stosują odmienne interpretacje i 
wydają różne decyzje mimo identycznego stanu faktycznego i prawnego.
Niewątpliwie decyzje takie wydaje także GOPS w Wolanowie.

W wyroku z dnia 21 października 2014 r., K 38/13, Trybunał Konstytucyjny 
orzekł, że art. 17 ust. 1b ustawy o świadczeniach rodzinnych (dalej u.ś.r.) w 
zakresie, w jakim różnicuje prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osób 
sprawujących opiekę nad osobą niepełnosprawną po ukończeniu przez nią wieku 
określonego w tym przepisie ze względu na moment powstania niepełnosprawności, 
jest niezgodny z zasadą równości o której mowa w art. 32 ust. 1 Konstytucji RP. 
Wyrok ten jest tzw. wyrokiem zakresowym, na co wskazuje użycie zwrotu "w 
zakresie, w jakim różnicuje", którego skutkiem jest zmiana zastosowania art. 17 ust. 
1b u.ś.r. w zakresie treści w nim ujętej. Wyrok ten nie wywołuje skutku określonego w 
art. 190 ust. 3 Konstytucji RP, tj. utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego 
przepisu. Powoduje jednak konieczność takiej wykładni przepisów, aby jej wynik nie 
był sprzeczny ze stanowiskiem wyrażonym w wyroku Trybunału, a to zgodnie z art. 8 
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, z którego wynika zasada 
bezpośredniego stosowania Konstytucji. Inaczej mówiąc, oparcie decyzji na 
literalnym brzmieniu art. 17 ust. 1b u.ś.r. bez uwzględnienia treści orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego jest -  moim zdaniem - niedopuszczalne.

W związku z powyższym pytanie brzmi:

Czy GOPS w Wolanowie wydając decyzje dotyczące świadczeń 
pielęgnacyjnych dla opiekunów osób dorosłych, uwzględnia treść powołanego 
wyroku TK w zakresie wysokości świadczenia jak i wieku w którym wystąpiła 
niepełnosprawność, a jeśli nie to dlaczego? A ponadto w jakiej wysokości 
świadczenie to przyznaje.?


