
UCHWAŁA NR XXXI/252/2022 

RADY GMINY ZYRZYN 

z dnia 19 grudnia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Żyrzyn do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) oraz w związku 

z ogłoszeniem naboru do Programu „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2023 Ministerstwa Rodziny 

i Polityki Społecznej realizowanego ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 

Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) – Rada Gminy Żyrzyn, działając 

na wniosek Wójta Gminy Żyrzyn uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Gmina Żyrzyn przystępuje do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, zwanego dalej Programem. 

2. Usługi w ramach Programu świadczone będą nieodpłatnie. 

§ 2. 

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

wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w Domu Pomocy Społecznej w Żyrzynie. 

2. Limit bezpłatnej opieki wytchnieniowej, o której mowa w § 1 ust. 2 oraz zasady korzystania, 

określa Program. 

3. Koszt 1 doby usług opieki wytchnieniowej osoby niepełnosprawnej w ramach Programu 

"Opieka wytchnieniowa" - edycja 2023, ustala się na kwotę do 600,00 zł (słownie: sześćset 

złotych) brutto wraz z pochodnymi. 

§ 3. 

Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Żyrzynie do 31 grudnia 2023 r. 

§ 4. 

Program będzie finansowany w całości ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żyrzyn. 

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2023 roku. 


