
UCHWAŁA NR LXXI/362/2023 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 25 stycznia 2023 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Golub-Dobrzyń do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa”  edycja 2023 oraz zasad realizacji przedmiotowego 
programu w Mieście Golub-Dobrzyń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. 
poz 40) oraz art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 115 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz 2022 poz.1,66,1079,1692,1700,1812,1967,2127), w związku z ogłoszeniem 
przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu ,,Opieka wytchnieniowa'' na rok 2023, realizowanego 
zgodnie z ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym ( Dz.U. z 2020 r., poz. 1787, 
z 2022 r. poz. 1812 ) Rada Maista Golubia-Dobrzynia uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 1 Gmina Miasto Golub-Dobrzyń przystępuje do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” na rok 2023, zwanego dalej jako: „Program” . 

2. Program realizowany będzie w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej 
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w sposób zgodny  z umową 
zawartą między Wojewodą Kujawsko-Pomorskim a Gminą Miasto Golub-Dobrzyń do dnia 31 grudnia 2023 r. 

3. Głównym 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 orzeczeniem równoważnym, zgodnie 
z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych. 

3) Usługa opieki wytchnieniowej realizowana będzie w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa”-  edycja 
2023, przyznawana na wniosek członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę. 

§ 2. W ramach Programu ustalony jest limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej 
w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

§ 3. Usługi w ramach Programu, zgodnie z limitem określonym w § 2)  świadczone będą nieodpłatnie. 

§ 4. Koszt realizacji jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej w Gminie  Miasto Golub-Dobrzyń  
wynosi 40 zł brutto (słownie: czterdzieści złotych), w ranach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby 
niepełnosprawnej. 

§ 5. Program realizowany będzie w 100% ze środków przekazanych przez  Wojewodę Kujawsko – 
Pomorskiego z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

§ 6. Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Polityki 
Społecznej w Golubiu-Dobrzyniu. 

§ 7. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia. 
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§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 
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UZASADNIENIE 

    
Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz.U. 2021 

poz. 2268 ze zm.) do zadań własnych gminy należy podejmowanie innych zadań z  zakresu 
pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja 
programów osłonowych. W ramach realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”  
w 2023r. zakłada się objęcie opieką wytchnieniową 7.  opiekunów osób  z niepełnosprawnością w 
stopniu znacznym i 3. opiekunów dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu Miasta 
Golubia-Dobrzynia. Opieka wytchnieniowa odciąży uczestników Programu od codziennych 
obowiązków i umożliwi zadbanie o swoje zdrowie, odpoczynek i regenerację sił. Funkcjonowanie 
opiekunów jest często całkowicie podporządkowane opiece i pomocy osobie zależnej. Opieka 
wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w 
codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.  
W Gminie Miasto Golub- Dobrzyń Program  Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka 
wytchnieniowa” zapewnia wsparcie w zakresie usługi wytchnieniowej w ramach pobytu 
dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Program jest finansowany  w 100 %  
z Funduszu Solidarnościowego, o którym mowa w ustawie z dnia 23 października 2018 o 
Funduszu Solidarnościowym, w ramach ogłoszonego przez Ministra Rodziny i  Polityki 
Społecznej resortowego Programu pn. „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023. Mając na uwadze 
dobro opiekunów osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i opiekunów dzieci z 
orzeczeniem o niepełnosprawności oraz wychodząc na wprost ich potrzebom i oczekiwaniom 
podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni zasadne. 

          Podjęcie uchwały jest niezbędne do realizacji przedmiotowego Programu. 
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