
Uchwała Nr XCI/639/2023 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 9 marca 2023 roku 

 
 

w sprawie: przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji Programu „Opieka 

wytchnieniowa” – edycja 2023 realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminny  

(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2268, zm.: z 2021 r. poz. 2270; z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 

1692, poz. 1700, poz. 1812, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2140; z 2023 r. poz. 185), art. 6, art. 7 

ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz.U. z 2020 

r. poz. 1787, zm.: z 2022 r. poz. 1812) w związku z Programem Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 

 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Rada Gminy Kosakowo wyraża zgodę na przystąpienie przez Gminę Kosakowo                           

do realizacji w 2023 roku Programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2023 finansowanego               

ze środków Funduszu Solidarnościowego, polegających na wsparciu członków rodzin                    

lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami niepełnosprawnymi. Pomoc                    

w postaci usługi wytchnieniowej realizowana będzie w formie pobytu dziennego w miejscu 

zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

 

§ 2. Usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023 świadczone będą 

nieodpłatnie zgodnie z limitem określonym w Programie „Opieka wytchnieniowa" – edycja 

2023. 

 

§ 3. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

§ 4. Program będzie finansowany w 100% ze środków przekazanych przez Wojewodę 

Pomorskiego z Funduszu Solidarnościowego. 

 

§ 5. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Gmina Kosakowo zamierza przystąpić w 2023 roku do realizacji rządowego Programu 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, 

zwanego dalej „Programem”. 

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Program zapewnia wsparcie w zakresie usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 

dziennego, skierowanego do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, zgodnie z art. 5 i art. 62 

ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów 

poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. 

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie 

nieodpłatnie dla uczestników ze środków finansowych przekazanych przez Wojewodę 

Pomorskiego. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


