
UCHWAŁA NR XXX/221/2020
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 23 grudnia 2020 r.

w sprawie przystąpienia Gminy Głuszyca do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2021 realizowanego 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 2020 r., poz. 
713 z późn. zm.), art. 6 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1787) oraz art. 15 pkt 6, art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust 10, 
art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1876), Rada Miejska 
w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Głuszyca przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 
2021 finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

§ 2. Realizację programu powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Głuszycy. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 4. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą 
obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 r. został opracowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 
bezpośrednią opiekę nad: dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami z orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. Program ma także zapewniać: 

1. w odniesieniu do rozwiązań systemowych: wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez 
świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 
nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami 
z orzeczeniem równoważnym oraz wsparcie finansowe gmin/powiatów w zakresie realizacji usług opieki 
wytchnieniowej, 

2. w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób z niepełnosprawnością: 

1) czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na 
odpoczynek i regenerację; 

2) wzmocnienie osobistego potencjału oraz ograniczenie wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze 
sprawowaniem opieki poprzez wsparcie psychologiczne lub terapeutyczne; 

3) podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia osoby niepełnosprawnej poprzez naukę technik 
wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie 
specjalistycznym poradnictwem w zakresie psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób 
z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia.

 W związku z występowaniem na terenie Gminy Głuszyca potrzeb w zakresie opieki wytchnieniowej 
podjęcie uchwały jest zasadne.
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