
UCHWAŁA NR LX/504/22 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Mosina do realizacji Programu 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” 

- edycja 2022 

Na podstawie art.  18  ust.  2  pkt  15  ustawy z   dnia 8  marca 1990   r. 
o    samorządzie gminnym (Dz.    U. z    2021    r., poz.    1372    i    1834), 
art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z  2021  r., poz.  2268  i  2270 oraz z  2022  r., poz.  1  i  66), w   związku 
z  art.  7  ust.  5  oraz art.  12  ust.  1  ustawy z  dnia 23  października 2018  r. 
o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r., poz.  1787) oraz w związku 
z Programem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa 
- edycja 2022”, Rada Miejska w  Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Mosina przystępuje do realizacji Programu „Opieka 
wytchnieniowa” - edycja 2022. 

2. Pomoc w ramach Programu realizowana będzie w formie świadczenia usługi 
opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej lub innym miejscu wskazanym przez uczestnika 
Programu lub jego opiekuna prawnego, które otrzyma pozytywną opinię Gminy 
Mosina. 

§ 2. Program będzie finansowany z  Funduszu Solidarnościowego. 

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

§ 4. Termin realizacji Programu obejmuje czas od dnia zawarcia przez Gminę 
Mosina umowy z  Wojewodą Wielkopolskim na realizację Programu do dnia 
31 grudnia 2022 r. 

§ 5. Program realizowany będzie przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mosinie. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6A3E7D7F-4E32-4498-85CA-B7CD067EB2D7. Podpisany Strona 1



§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Wiceprzewodniczący Rady 

 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

Program pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 jest kontynuacją Programu 
„Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019, 2020 i 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. 

Środki finansowe na przedmiotowy Program pochodzić będą w   100% 
z Funduszu Solidarnościowego, stąd przyjęcie uchwały jest zasadne. 

   
Wiceprzewodniczący Rady 

 
 

Dominik Michalak  
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