
Projekt 
 
z dnia  18 stycznia 2022 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KROSNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Krosno do realizacji Programu 
„Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, finansowanego ze środków 

Funduszu Solidarnościowego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 
pkt 1 i 2 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 przystąpienie przez Gminę Miasto Krosno w roku 
2022 do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2022 – Pobyt 
dzienny, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

§ 2. Realizację Programu powierza się Prezydentowi Miasta Krosna i 
Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Krośnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący 
Rady Miasta 

Krosna 
 
 

Zbigniew Kubit 
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28 stycznia
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UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Krosno 

do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa" - edycja 2022, 

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego  

 

 

 

 Program „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2022 to program Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej. Jest adresowany do członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami 

równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w 

formie usługi wytchnieniowej. 

 Program ma zapewniać: 

1) wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług 

opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami 

ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, 

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

wytchnieniowej, 

3) czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych od 

codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie im 

czasu na odpoczynek i regenerację. 

 

Zgodnie z przyjętymi założeniami, usługa zapewnienia opieki wytchnieniowej 

będzie realizowana przez samorządową jednostkę budżetową Gminy Miasto Krosno - 

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, z wykorzystaniem potencjału absolwentów 

warsztatu opiekuńczego CIS, infrastruktury prowadzonych przez jednostkę Klubów 

Seniora przy ul. A. Mickiewicza 31 oraz ul. ks. S. Decowskiego 46 (pobyt dzienny oraz 

opiekuńcze dyżury popołudniowe / weekendowe), a także poprzez opiekę zapewnianą w 

miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przewiduje się zgodnie z założeniami 
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Programu, przypadający na 1 beneficjenta limit 240 h rocznie pobytu dziennego i dyżurów 

w zakresie opieki wytchnieniowej. 

Beneficjenci Programu nie ponoszą żadnych kosztów realizowanych form opieki 

wytchnieniowej. Program finansowany jest w całości ze środków Funduszu 

Solidarnościowego. Zakłada się, że w mieście Krośnie z usługi skorzystają członkowie 

rodzin lub opiekunowie 27 osób niepełnosprawnych, w tym 7 dzieci, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi, wymagających wysokiego 

poziomu wsparcia i przebywających stale w domu. 

Realizacja Programu przyczyni się do zaspokojenia potrzeb części społeczności 

lokalnej poprzez czasowe odciążenie członków rodziny lub opiekunów osób 

niepełnosprawnych od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, 

zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację oraz wzmocnienie osobistego 

potencjału. 

W związku z powyższym, udział w Programie wydaje się być szczególnie 

uzasadniony z punktu widzenia potrzeb mieszkańców miasta. 
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