UCHWAŁA NR 731
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Konin do realizacji Programu
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” –
edycja 2022.
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.115a ustawy z dnia 12 marca 2004 roku
o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze zm.) w związku z art. 6 pkt 1 ustawy
z dnia 23 października 2018 roku o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U z 2020 r. poz.
1787 ze zm.) – Rada Miasta Konina uchwala, co następuje:
§ 1.
Miasto Konin przystępuje do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2022.
§ 2.
Program będzie finansowany w całości ze środków z Funduszu Solidarnościowego.
§ 3.
Program będzie realizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Koninie.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 731
RADY MIASTA KONINA
z dnia 30 marca 2022 roku
w sprawie przystąpienia Gminy Konin do realizacji Programu Ministerstwa
Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022.
Ministerstwo

Rodziny

i

Polityki

Społecznej

uruchomiło

program

„Opieka

Wytchnieniowa” – edycja 2022. Program ma pozwolić odciążyć członków rodziny
opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie w codziennych opiekunkach lub
zapewnienie zastępstwa w opiece nad ich bliskimi. Opiekunowie będą mogli ten czas
przeznaczyć na odpoczynek, regenerację, leczenie, a niejednokrotnie na załatwienie
niezbędnych spraw, które jest niemożliwe przy 24 godzinnej opiece nad osobą zależną,
która jest niepełnosprawna. Do tej pory z takich usług mogli korzystać tylko i wyłącznie
jeśli były one świadczone komercyjnie lub przez organizacje pozarządowe. Obecny
program ma za zadanie wzmocnić dotychczasowy system wsparcia przez świadczenie
tych usług w już istniejącej infrastrukturze posiadanej przez gminy, ale także ma za
zadanie wspomóc finansowo gminy i powiaty w zakresie realizacji usług opieki
wytchnieniowej.
Przewodniczący
Rady Miasta Konina
/-/ Tadeusz Wojdyński

