
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/133/2020 

RADY GMINY MYCIELIN 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu "Opieka wytchnieniowa"− edycja 2020 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r., poz.713)  w związku  z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 50 ust. 6  i art. 115a 

ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.) oraz w związku 

z Programem „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2020 Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

realizowanego w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Rada Gminy 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Gmina Mycielin przystępuje do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 

2020 zwanego dalej „ Programem”. 

2. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie realizowana w formie świadczenia usługi opieki 

wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

3. W 2020 roku ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu 

dziennego. 

§ 2. Ustala się koszt usługi opieki wytchnieniowej w wysokości 50 zł za 1 godzinę w formie pobytu 

dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

§ 3. Członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią opiekę nad dzieckiem lub osobą 

niepełnosprawną, którym zostanie przyznana pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi 

odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu. 

§ 4. 1.  Usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach Programu Gmina Mycielin realizuje poprzez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

2. Przyznanie usług następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez Kierownika Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Mycielinie. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego. 

 

 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

(-) Zbigniew Brajer 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 28 sierpnia 2020 r.

Poz. 6559


		2020-08-28T10:53:19+0000
	Polska
	Arleta Kinga Kwiatkowska
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




