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UCHWAŁA NR LVI/...../23 
RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 31 stycznia 2023 r. 

w sprawie realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. 
z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym 
( Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm. ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na realizację przez Gminę Miasto Krosno w 2023 roku Programu „Opieka 
wytchnieniowa” - edycja 2023, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Krośnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie realizacji przez Gminę Miasto Krosno Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2023 

 

 Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – 

edycja 2023 stanowi kontynuacje działań wynikających z Programów pn. „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja w latach 2019 – 2022.   

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad:  

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

2) osobami niepełnosprawnymi posiadającymi: 

a) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym w lit. a, zgodnie z 

art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z 

późn. zm. ), 

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

wytchnieniowej. 

 Program ma zapewniać: 

1) w odniesieniu do rozwiązań systemowych: 

a) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług 

opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednia opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze 

znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami z orzeczeniem traktowanym na 

równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 

b) wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki 

wytchnieniowej; 

2) w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych: czasowe 

odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad 

osoba niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. 
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Źródłem finansowania Programu są w 100% środki ujęte w planie finansowym 

Funduszu Solidarnościowego na 2023 r. Nie zakłada się wkładu własnego Gminy. 

W związku z tym, że Program może realnie przyczynić się do zaspokojenia 

potrzeb części społeczności lokalnej podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni 

uzasadnione. 
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