
UCHWAŁA NR XII/147/2019
RADY MIASTA SANDOMIERZA

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 
„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2019 oraz określenia rodzajów usług, zasad przyznawania 
i odpłatności za usługi świadczone w ramach Programu dla mieszkańców Gminy Sandomierz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 8, art. 9, art. 50 ust. 6 i art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 
2004r. o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 
20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1461) oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym 
Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 2192) w związku 
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych kryteriów 
dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1358) 
Rada Miasta Sandomierza uchwala, co następuje:

§ 1. 

Do korzystania ze świadczeń w ramach opieki wytchnieniowej uprawnione są osoby 
wyszczególnione w Programie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2019.

§ 2. 

Na terenie Gminy Sandomierz Program „Opieka Wytchnieniowa” - edycja 2019  realizowany 
będzie według MODUŁU I, tj. świadczenie usługi opieki wytchnieniowej  w miejscu zamieszkania 
osoby niepełnosprawnej, skierowany do członków rodzin  lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osób o znacznym stopniu 
niepełnosprawności  niekorzystających z innych form usług.

§ 3. 

W przypadku konieczności ograniczenia świadczeń z zakresu opieki wytchnieniowej, w pierwszej 
kolejności z pomocy będą korzystać osoby, które sprawują opiekę nad podopiecznymi całkowicie 
niesamodzielnymi, którzy według zmodyfikowanej skali Barthel uzyskali wyniki od 0 – 40 pkt.

§ 4. 

Dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne, którym  przyznano pomoc 
w postaci usług opieki wytchnieniowej nie będą ponosić  odpłatności za usługi przyznane w ramach 
Programu, w wymiarze do 240 godzin  opieki w roku 2019.

§ 5. 

Wymiar czasowy opieki wytchnieniowej dostosowany jest do rzeczywistych potrzeb wskazanych 
przez wnioskodawcę i świadczeniobiorcę, z zastrzeżeniem, że nie może przekroczyć limitów 
określonych w § 4.
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§ 6. 

Usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego przyznawana jest na wniosek członka 
rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. Podstawą 
przyznania świadczenia jest przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, na podstawie którego 
wydawana jest decyzja administracyjna.

§ 7. 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

§ 8. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Świętokrzyskiego.

 

Przewodniczący Rady   
Miasta Sandomierza

Wojciech Czerwiec
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UZASADNIENIE

W dniu 14 czerwca 2019r. została zawarta umowa nr 27/2019 pomiędzy Wojewodą
Świętokrzyskim, a Gminą Sandomierz w sprawie dofinansowania zadań w ramach resortowego
Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2019.

Przyjęcie przez Radę Miasta Sandomierza niniejszej uchwały jest niezbędne do prawidłowej
realizacji zadań wynikających z wyżej wymienionej umowy.
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