UCHWAŁA NR XXIX/23/2021
RADY GMINY KRZYŻANOWICE
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie przystąpienia Gminy Krzyżanowice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki
Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 oraz zasad realizacji przedmiotowego programu
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 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4, art. 110 ust. 10 oraz art. 115 a ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) oraz art. 7 ust. 5 ustawy z 23.10.2018 r. o Funduszu
Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787) w związku z programem „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2021 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Rada Gminy Krzyżanowice uchwala co następuje
§ 1. 1. Gmina Krzyżanowice przystępuje do realizacji rządowego programu „Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2021.
2. Pomoc w postaci opieki wytchnieniowej będzie w Gminie Krzyżanowice realizowana
świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w:

w formie

a) ośrodku wsparcia,
b) ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego Wojewody zapewniającym całodobową opiekę osobom
niepełnosprawnym,
c) innym miejscu wskazanym przez uczestnika programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy.
§ 2. Program będzie finansowany w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego.
§ 3. Termin realizacji programu obejmuje okres od dnia podpisania przez Gminę Krzyżanowice umowy
z Wojewodą Śląskim na realizację programu do dnia 31 grudnia 2021 r.
§ 4. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej Krzyżanowicez/s w Tworkowie.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzyżanowice.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Brunon Chrzibek
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Uzasadnienie
Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z faktu, iż Gmina Krzyżanowice złożyła wniosek
do Wojewody o dofinansowanie programu „Opieka wytchnieniowa- edycja 2021” ogłoszonego przez
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, do
którego została zakwalifikowana. Program ma na celu wsparcie członków rodzin lub opiekunów
sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniami równoważnymi. Program ma na celu odciążenie
w/w osób poprzez zapewnienie czasowej opieki nad osobami zależnymi w postaci pobytu dziennego lub
całodobowego. Podjęcie w/w uchwały jest niezbędne do realizacji w/w programu.
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