
UCHWAŁA NR XXX/401/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021 realizowanego ze 
środków Funduszu Solidarnościowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713; zm.: Dz.U. z 2020, poz. 1378) w związku z art. 6 pkt 1 i 3  oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 
23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787; zm.: Dz.U. z 2019r., 
poz. 1622) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Gmina Lubicz przystępuje do realizacji w 2021 roku Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej „Opieka wytchnieniowa”- edycja 2021, zwanego dalej „Programem”, finansowanego w ramach 
Funduszu Solidarnościowego. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się ̨Wójtowi Gminy Lubicz.  

2. Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

Gmina Lubicz przystępuje w 2021 roku do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”, zwanego dalej „Programem”.

Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią̨
opiekę̨ nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem
niepełnosprawności oraz orzeczeniem równoważnym poprzez możliwość́ uzyskania doraźnej, czasowej
pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program zakłada wsparcie finansowe gmin w zakresie świadczenia usługi opieki wytchnieniowej,
zarówno w ramach pobytu dziennego i pobytu całodobowego oraz w formie specjalistycznego poradnictwa
(psychologicznego lub terapeutycznego).

Gmina Lubicz przystępując do Programu będzie realizowała świadczenie usługi w formie świadczenia
usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby
niepełnosprawnej.

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu ze środków
przekazanych przez Wojewodę̨ Kujawsko – Pomorskiego.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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