
UCHWAŁA NR XXX/362/21 
RADY MIEJSKIEJ W BIERUTOWIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. 
poz. 713 z późn. zm.), art. 17 ust. 2, pkt 4 art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2020r. poz. 1876 z późn. zm.) oraz  art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Dz.U.2020.1787 z poźn. zm.), Rada Miejska w Bierutowie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Miasto i Gminę Bierutów  do realizacji Programu „Opieka 
wytchnieniowa”- edycja 2021 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bierutowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Bierutowie 

 
 

Irena Wysocka - Przybyłek 
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UZASADNIENIE

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Opieka wytchnieniowa ”-
edycja 2021.

Program kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci
doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o
niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie
ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu
zaangażowani na co dzień w sprawowanie opieki mieszkańcy z Miasta i Gminy Bierutów będą dysponować
czasem na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Szczegółowe zasady
realizacji określone zostały w Programie. Na realizację Programu Gmina otrzymała wsparcie finansowe.
Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bierutowie

Irena Wysocka - Przybyłek
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