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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA BIAŁYSTOK 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Miasta Białystok  do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022" 

Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. 2022 r. 
poz. 5591)) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 
2021 poz. 22682)) oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1787) Rada Miasta Białystok uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Miasto Białystok przystępuje do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022”. 

§ 2. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” będzie finansowany w całości 
z Funduszu Solidarnościowego. 

§ 3. Realizatorami Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” będą podmioty wyłonione 
w drodze otwartych konkursów ofert a w zakresie wydawania decyzji administracyjnych przyznających usługi 
opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego lub całodobowego  - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 
w Białymstoku. 

§ 4. Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022” będzie realizowany od dnia podpisania umowy przez 
Miasto Białystok z Wojewodą Podlaskim do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białystok. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Podlaskiego. 
 
 
 

 PRZEWODNICZĄCY RADY 
 

Łukasz  Prokorym 
 

 
1) Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2022 r. poz. 583 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2270, z 2022 r. poz. 1 i poz. 66 
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UZASADNIENIE 

Program „Opieka wytchnieniowa – edycja 2022 został opracowany przez Ministerstwo 
Rodziny i Polityki Społecznej. 

Realizację Programu w pełni pokrywają środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego.  
Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę na dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności i osobami posiadającymi orzeczenie  
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne. 

Celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami posiadającymi orzeczenie  
o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne poprzez możliwość uzyskania 
doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program m.in. ma sprzyjać 
czasowemu odciążeniu opiekunów od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem 
opieki, zapewnieniu czasu na odpoczynek i regenerację. 
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