
druk nr 18/XXIV

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 27 sierpnia 2020 r.

w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej w ramach Programu 
Opieka  wytchnieniowa - edycja 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020r. poz. 713) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019r. poz. 1507; z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1622; poz. 1690;  poz. 1818; 
poz. 2473) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Gmina Gryfino przystępuje do realizacji Programu Opieka wytchnieniowa – edycja 
2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach Funduszu 
Solidarnościowego.

2. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie świadczenia usług opieki 
wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub osobami z orzeczeniami równoważnymi 
poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

§ 2. 1. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie świadczenia usług 
opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej 
lub w ośrodku wsparcia.

2. Program Opieka wytchnieniowa - edycja 2020 będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Gryfinie, Dzienny Dom Senior + w Gryfinie oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
w Gryfinie. 

§ 3. Ustala się limit bezpłatnej opieki wytchnieniowej w ilości 240 godzin.

§ 4. Po przekroczeniu limitu godzin, o których mowa w § 3 mogą być przyznane kolejne godziny 
usług opieki wytchnieniowej w ramach środków własnych gminy, na zasadach ogólnych wynikających 
z ustawy o pomocy społecznej.

§ 5. Termin realizacji Programu obejmuje okres od dnia podpisania umowy przez Gminę Gryfino 
z Wojewodą Zachodniopomorskim do dnia 31 grudnia 2020r.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.
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§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Rafał Guga
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UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór
wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, realizowanym w ramach
Funduszu Solidarnościowego.
Głównym celem Programu ,,Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub
opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi
- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki

wytchnieniowej.
Gmina Gryfino złożyła wniosek o przyznanie środków finansowanych z Programu ,,Opieka
wytchnieniowa” - edycja 2020, w formie pobytu dziennego. Wnioskowana kwota na realizację
Programu wynosi 94 632, 96 zł i stanowi 80% całkowitego kosztu realizacji tego zadania.
Złożony wniosek uzyskał akceptację Wojewody Zachodniopomorskiego.
Po podpisaniu umowy pomiędzy Wojewodą Zachodniopomorskim a Gminą Gryfino w sprawie
wysokości i trybu przekazywania w 2020 roku środków Funduszu Solidarnościowego na
dofinansowanie zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 i po podjęciu uchwały Rady Miejskiej w
Gryfinie w sprawie zasad udzielania pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej będzie
można przystąpić do realizacji Programu ,,Opieka wytchnieniowa”.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.

Sporządziła:

Monika Wilczyńska
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