
 

UCHWAŁA Nr  LVI/349/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia  01 marca 2022 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Chełmża do realizacji Programu  

,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022  finansowanego  ze środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

 

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 i art. 115a 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)  uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu 

Wsparcia Osób Niepełnosprawnych  zwanego dalej Programem. 

 

§ 2.1. Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad:  

1) dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

a) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji,  

b) konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego 

leczenia, rehabilitacji i edukacji; 

2) osobami ze o znacznym stopniem niepełnosprawności poprzez uzyskanie możliwość 

uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej. 

      2. Program będzie realizowany w formie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej  

w ramach pobytu dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad osobami o których mowa w ust. 1, niekorzystających z innych form 

usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

      3. Przyznanie usług opieki wytchnieniowej następuje na wniosek członka rodziny lub 

opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub 

niepełnosprawnej osoby dorosłej . 

4. Uczestnik Programu nie ponosi kosztów związanych ze świadczeniem usługi.  

 

§ 3. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana na zasadach 

określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2022 oraz w obowiązujących  przepisach prawa. 

 

§ 4.1. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. 

2. Środki finansowe na realizację Programu pochodzić będą z Funduszu 

Solidarnościowego. 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(15)&cm=DOCUMENT


 

§ 5. Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. 

 

§ 6.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały NR LVI/349/22 Rady gminy Chełmża 

z dnia 01 marca 2022 r. 

 

Gmina w 2022 r. po raz pierwszy realizować będzie zadanie w zakresie opieki 

wytchnieniowej. Rządowy Program pn. „Opieka wytchnieniowa” w całości finansowany jest 

ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

Celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności poprzez udzielenie wsparcia im 

w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu 

osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, 

który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie 

niezbędnych spraw. 

Opieka wytchnieniowa przysługiwać będzie w ilości (maksymalnie 240 godzin na cały rok, 

czyli do 20 godzin miesięcznie) dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego całodobową 

bezpośrednią opiekę nad: 

•   osobą o niepełnosprawności sprzężonej/złożonej (przez niepełnosprawność sprzężoną 

rozumie się posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn 

niepełnosprawności) lub 

•  osobą wymagającą wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem 

niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami w orzeczeniu o niepełnosprawności dotyczącymi konieczności 

stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie 

ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji, 

edukacji) lub, 

•  osobą stale przebywającą w domu, tj. nie korzystającą z ośrodka wsparcia lub 

placówek pobytu całodobowego, np. Ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu. 

 

Zadanie realizowane będzie w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Zaplanowano, 

że wsparciem zostanie objętych 10 rodzin, zakwalifikowanych do Programu na podstawie 

zgłoszeń i przede wszystkim spełniających kryteria, tj. sprawujące bezpośrednią opiekę 

nad osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

 

W ramach Programu planuje się zrealizować 3.600 godzin. Na realizację powyższego 

Programu Gmina Chełmża otrzymała dotację w kwocie 146.880,00 zł. Całkowita wartość 

zadania to kwota 146.880,00 zł. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 


