
UCHWAŁA NR XXVI/184/20 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 20 marca 2020 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 1507, 1622, 1690, 1818 i 2473), Uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. 
w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (M. P., poz. 1250), Rada Miejska 
w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Mosina do realizacji programu pn. „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2020. 

2. Celem Programu 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, zgodnie 
z art. 5 i 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426) 

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

3. Projekt będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Mosinie. 

§ 2. Program będzie finansowany z Funduszu Solidarnościowego - 80% oraz ze środków własnych Gminy  
- 20%. 

§ 3. Usługi opiekuńcze w ramach opieki wytchnieniowej będą świadczone nieodpłatnie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE

Dnia 13 marca 2020 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków
w ramach programu pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, jako kontynuacja Programu „Opieka
wytchnieniowa” – edycja 2019.

Gmina Mosina odpowiadając na ogłoszony nabór, zobligowana jest do 3.04.2020 r. przedłożyć wniosek
o środki finansowe na realizację tego programu.

Celem programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 jest odciążenie członków rodzin i opiekunów
osób niepełnosprawnych poprzez zapewnienie im wsparcia w wykonywanych dotychczas obowiązkach
lub zapewnienie zastępstwa, dzięki któremu opiekunowie zyskają czas dla siebie.

Środki finansowe na przedmiotowy program pochodzić będą z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych do 80% kosztów realizacji usługi opieki wytchnieniowej.

W związku z powyższym, Gmina Mosina może przystąpić do realizacji przedmiotowego programu
po podjęciu przez Radę Miejską w Mosinie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji programu
Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020.
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