
UCHWAŁA  Nr X/53/19 

RADY MIEJSKIEJ W TUŁOWICACH  

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

w sprawie przyjęcia gminnego programu osłonowego Gminy Tułowice „Opieka wytchnieniowa” – edycja 

2019 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r. 

poz. 506 i 1309) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 oraz art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tj. Dz. U z 2019 r. poz. 1507 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

Przyjmuje się do realizacji gminny program osłonowy Gminy Tułowice "Opieka wytchnieniowa”– edycja 2019 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Tułowic. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Frédéric Coppin  
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Załącznik 

do uchwały nr X/53/19 

Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 29 sierpnia 2019 r. 

OPIEKA WYTCHNIENIOWA – EDYCJA 2019 

 

1. Podstawa prawna programu: 

Program Gminy Tułowice "Opieka wytchnieniowa – edycja 2019 jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 

ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 

1507) dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze nieobowiązkowym. Program jest utworzony i 

przyjęty przez Radę Miejską w Tułowicach w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i 

Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”, opartego na ustawie z dnia 23 października 2018 r. o 

Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192). 

2. Cel programu: 

Celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów, sprawujących opiekę nad niepełnosprawnymi 

dziećmi oraz osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie Gminy 

Tułowice, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy – usług opieki wytchnieniowej w formie 

pobytu dziennego. 

3. Adresatami programu są: 

Adresatami programu są: 

1) dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki 

lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz 

konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, 

2) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności. 

4. Formy i zakres udzielonej pomocy w ramach programu: 

1) świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego skierowane do członków rodzin lub 

opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze 

wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osobami o znacznym stopniu niepełnosprawności niekorzystającymi z 

innych form usług odbywa się w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.  

2) w roku 2019 ustala się limit 240 godzin dla opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego dla członka 

rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem / osobą niepełnosprawną.  

3) dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością oraz osoby niepełnosprawne, o których mowa powyżej, którym 

przyznano pomoc w postaci usług opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego nie ponoszą odpłatności za 

usługi przyznane w ramach Programu, w wymiarze o którym mowa w pkt 4 lit. b.  

4) po wykorzystaniu limitów, o których mowa w pkt 4 lit. b członek rodziny lub opiekun sprawujący bezpośrednią 

opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną, których dochód nie przekracza 350% obowiązującego od 1 

października 2018 r. kryterium dochodowego określonego w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 

społecznej (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 1507), może nadal korzystać z ww. form usług przez okres kolejnych 240 

godzin, za odpłatnością w wysokości 50 % kosztów realizacji tej usługi. 

5) koszt jednej godziny usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego świadczonych w ramach 

Programu w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej nie powinien przekroczyć 30 zł.  

6) rozpatrzenie wniosku o przyznanie usługi wytchnieniowej w formie pobytu dziennego będzie uzależnione od 

wysokości dotacji uzyskanej z budżetu państwa otrzymanej w ramach programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 

2019”. 
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5. Warunki uczestnictwa w programie: 

Warunkiem uczestnictwa w programie jest: 

1) złożenie przez członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o 

niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz dorosłą osobą o znacznym stopniu 

niepełnosprawności, wniosku do Ośrodka Pomocy Społecznej w Tułowicach o przyznanie wsparcia w formie 

opieki wytchnieniowej,  

2) udokumentowanie niepełnosprawności dziecka oraz znacznej niepełnosprawności dorosłej osoby, której dotyczy 

wniosek o udzielenie wsparcia, poprzez złożenie orzeczenia o niepełnosprawności,  

3) przedłożenie karty oceny stanu pacjenta wg zmodyfikowanej skali Barthel wypełnionej przez lekarza specjalistę 

- zgodnie z symbolem przyczyny niepełnosprawności znajdującej się na orzeczeniu, w celu oceny stanu dzieci z 

orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa powyżej oraz osób ze znacznym 

stopniem niepełnosprawności, przy czym w pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski, w których wynik 

badania będzie się mieścił w przedziale od 0 do 40 punktów. 

6. Zasięg i czas trwania programu: 

1) Program obowiązuje do dnia 31.12.2019 r.  

2) Program skierowany jest do osób mieszkających na terenie Gminy Tułowice. 

7. Tryb postępowania: 

1) wnioski o przyznanie wsparcia w ramach programu rozpatrywane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Tułowicach, zwanym dalej „Ośrodkiem". 

2) wnioski można składać bezpośrednio w Ośrodku a także za pomocą operatora pocztowego w rozumieniu ustawy 

z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1481) oraz za pośrednictwem platformy E-

PUAP. 

3) we wniosku powinna się znaleźć informacja na temat wymiaru wnioskowanej pomocy, jej zakresu i formy oraz 

podstawowe informacje na temat osoby niepełnosprawnej.  

4) pracownicy socjalni Ośrodka zobowiązani są do udzielania osobom niepełnosprawnym wszelkich informacji 

dotyczących programu, a także w razie konieczności udzielania pomocy przy wypełnianiu wniosku, 

5) wnioski rozpatrywane są na bieżąco. Decyzję administracyjną w sprawie przyznania wsparcia podejmuje 

Kierownik Ośrodka. 

8. Źródła finansowania programu: 

Program jest finansowany z środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach 

programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”. 

9. Monitoring programu: 

Z realizacji programu sporządzona będzie roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania programu 

„Opieka wytchnieniowa – edycja 2019”. 
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