
                                                                                                                                       

 

 

Uchwała Nr XXXIV/248/2022 

Rady Powiatu Mławskiego 

z dnia 30 marca 2022 roku 
 

w sprawie zasad udzielania pomocy w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa”- edycja 

2022  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym               

(Dz. U. z 2022 poz. 528 ze zm.) w związku z art. 18 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia  12 marca 2004 r.,  

o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 2268 ze zm.) w związku Programem „Opieka 

Wytchnieniowa” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej realizowanego  

w ramach Funduszu Solidarnościowego Rada Powiatu Mławskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1 

Określa się zasady udzielania pomocy rządowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 

Społecznej pn. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, zwanego dalej Programem. 

 

§ 2 

1. Głównym celem programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących 

bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi: 

1) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą  z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2021 r. 

poz. 573); 

2) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnoprawności zgodnie  

z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych  poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy  

w formie usług opieki wytchnieniowej. 

2. Program będzie realizowany w dwóch formach tj. świadczenia usług opieki wytchnieniowej                 

w ramach pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego. Program skierowany jest do członków 

rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami o których mowa w ust. 1, nie 

korzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. 

3. Usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz pobytu całodobowego w ramach 

programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, przyznawane są na wniosek członka rodziny lub 

opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę. 

 

§ 3 



W ramach programu ustalony jest limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej              

w  ramach pobytu dziennego oraz 28 dni w ramach pobytu całodobowego. 

 

§ 4 

Usługi w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” zgodnie z limitem określonym w § 3 

świadczone będą nieodpłatnie. 

 

§ 5 

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022 będzie realizowany przez Powiatowe Centrum 

Opiekuńczo – Mieszkalne w Mławie od dnia podpisania umowy przez Powiat Mławski z Wojewodą 

Mazowieckim do dnia 31.12.2022 r. 

 

§ 6 

W ramach pobytu dziennego realizowanego w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym 

w Mławie koszt realizacji 1 godziny usługi opieki wytchnieniowej w 2022 r., wynosi 40,00 zł., 

natomiast w ramach pobytu całodobowego realizowanego w Powiatowym Centrum Opiekuńczo - 

Mieszkalnym w Mławie koszt 1 dnia to 600 zł.  

 

§ 7 

Program realizowany będzie ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. 

 

§ 8 

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Mławskiego. 

 

§ 9 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

         Przewodniczący Rady Powiatu 

                                                                                                                  

                                                             Jan Łukasik 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

 W związku z przystąpieniem do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, zwanego dalej „Programem”, 

zasadne jest określenie zasad udzielania pomocy w ramach wyżej wymienionego programu. 

 Program zapewnia wsparcie w zakresie usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu 

dziennego oraz całodobowego w Powiatowym Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnym w Mławie. 

Program skierowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę 

nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności  oraz orzeczeniem równoważnym, zgodnie 

z art. 5 i art. 62 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573). 

 Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez 

wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. 

 Program realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne                       

w Mławie ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. 

 


