
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/187/2020 

RADY MIASTA LUBOŃ 

z dnia 24 sierpnia 2020 r. 

w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.17 ust.2 pkt4 i art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.
1)

) w związku z Programem „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowanego w ramach 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, Rada Miasta Luboń uchwala co następuje: 

§ 1. 1.  Miasto Luboń zwane dalej „Miastem”, przystępuje do realizacji rządowego programu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020, zwanego dalej „Programem”, 

zgodnie z umową z dnia 22 lipca 2020r zawartą pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Miastem Luboń. 

2. Program obejmuje zapewnienie usług opieki wytchnieniowej członkom rodzin lub opiekunom 

sprawującym bezpośrednią opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

2) osobami niepełnosprawnymi, które posiadają orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wydane 

na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych, albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego. 

3. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w mieście w dwóch formach: 

1) świadczenia usługi w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej, 

2) świadczenia usługi wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w ośrodku/placówce zapewniającej 

całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody. 

4. Zgodnie z programem limit godzin opieki wytchnieniowej w formie: 

1) dziennego pobytu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej wynosi 240 godzin, 

2) pobytu całodobowego wynosi 14 dni. 

5. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą 

niepełnosprawną, którym przyznano pomoc w postaci usługi wytchnieniowej, nie ponosi odpłatności za usługę 

przyznaną w ramach Programu. 

6. Program będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Luboniu. 

                                                      
1) 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622, 

1690, 1818 i 2473. 
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§ 2. 1.  Termin realizacji programu ustalono na okres od dnia podpisania umowy przez Miasto z Wojewodą 

Wielkopolskim do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

2. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych pochodzących z Programu ustalono okres od 

dnia podpisania umowy przez Miasto z Wojewodą Wielkopolskim do dnia 31 grudnia 2020 roku. 

3. W ramach Programu na rzecz uprawnionych mieszkańców Lubonia może zostać zrealizowanych: 

1) 240 godzin opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej; 

2) 14 dni opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego w ośrodku lub placówce 

zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym wpisaną do rejestru właściwego wojewody. 

4. Całkowita wartość programu to kwota 89 500,00zł, w tym: 

1) wsparcie finansowe z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych wynosi 

71 600,00zł, 

2) wkład własny Miasta wynosi 17 900,00zł 

5. Wkład własny Miasta, o którym mowa w §2 ust.4 pkt2 zostanie pokryty z budżetu Miasta na 2020 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Luboń 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 14 września 2020.  

  

 Przewodnicząca Rady Miasta Luboń 

(-) Teresa Zygmanowska 
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