
UCHWAŁA NR XXXI/199/21 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie określenia zasad udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713), art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1876 ) Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, zwanym dalej Programem, "Opieka 
wytchnieniowa" - edycja 2021, Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

1. Gmina Będzino przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021. 

2. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie świadczenia usługi opieki 
wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

3. Limit godzin bezpłatnej opieki wytchnieniowej, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz zasady korzystania 
z odpłatnej opieki wytchnieniowej po wykorzystaniu limitu, o którym wyżej mowa, określa Program. 

§ 2.  

Koszt 1 godziny usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej w ramach Programu „ Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021, ustala się na kwotę 40,00 zł 
(słownie: czterdzieści złotych 00/100) brutto wraz z pochodnymi. 

§ 3.  

Termin realizacji Programu obejmuje okres od dnia podpisania umowy przez Gminę z Wojewodą 
Zachodniopomorskim do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§ 4.  

Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Będzino. 

§ 5.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie

W związku z przystąpieniem Gminy Będzino do Programu przedkładam projekt uchwały.

Program "Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę
nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz
orzeczeniem równoważnym poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki
wytchnieniowej.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, zarówno
w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa
(psychologicznego lub terapeutycznego), a także poprzez zapewnienie wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji
/rehabilitacji/ dietetyki dla członów rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami
z orzeczeniami równoważnymi.

Gmina Będzino przystępując do Programu będzie realizowała świadczenie usługi w formie:

- świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej;

Uchwała określa zasady udzielania pomocy w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej
"Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021.
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