
BM.0050.206.2021 

Zarządzenie Nr  206/2021 

Burmistrza Miasta Kobyłka 

z dnia 9 listopada 2021 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad udzielania pomocy 

w ramach  Programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 

Na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn.zm.) oraz § 6 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 

Uchwały Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

(Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2019 r. poz. 14644), zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Przedmiot konsultacji. 

1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje projektu uchwały w sprawie zasad udzielania 

pomocy w ramach  Programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022. 

2. Celem konsultacji jest poznanie stanowiska sektora pozarządowego w zakresie projektu 

uchwały będącej przedmiotem konsultacji. 

 

§ 2. Czas rozpoczęcia i zakończenia konsultacji. 
Wyznacza się termin rozpoczęcia konsultacji na dzień  9 listopada 2021 r., a termin zakończenia na 

16 listopada 2021 r.  

 

§ 3. Forma konsultacji 

1. Uczestnikami przedmiotowych konsultacji są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Kobyłka. 

2. Konsultacje odbywają się poprzez zamieszczenie projektu aktu prawa miejscowego na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy ogłoszeń 

Urzędu Miasta Kobyłka na formularzu konsultacyjnym, który stanowi załącznik do Uchwały 

Nr XV/128/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub 

organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 

kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów prawa 

miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 

organizacji. 

3. Opinie i uwagi można składać w następujący sposób:  

1) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzad@kobylka.pl; 

2) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka; 

3)   osobiście – poprzez złożenie formularza konsultacyjnego w wyznaczonym na czas ogłoszenia 

na obszarze RP stanu epidemii miejscu, tj. w przedsionku budynku Urzędu Miasta Kobyłka. 

4. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione w terminie 30 dni od dnia ich zakończenia na stronie 

internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicach 

ogłoszeń. 

 

mailto:urzad@kobylka.pl


§ 4. Postanowienia końcowe 

1. Konsultacje przeprowadza Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych. 

2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta Kobyłka. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na stronie internetowej Urzędu Miasta Kobyłka oraz na tablicy ogłoszeń. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Projekt  

z dnia 8 listopada 2021 r.  

Zatwierdzony przez .......................... 

 

 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA KOBYŁKA 

z dnia .................... 2021 r. 

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

– edycja 2022 

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

z 2021 r. poz. 1372 z póź. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt. 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 

2004 roku  o pomocy społecznej ( Dz. U. z  2020 r. poz. 1876 ze zm.) Rada Miasta Kobyłka uchwala, 

co następuje: 

§ 1. 1 Miasto Kobyłka przystępuje w 2022 roku do realizacji programu Ministra Rodziny i Polityki 

Społecznej „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 realizowanego w ramach  Funduszu Solidarnościowego, 

zwanego dalej „Programem”. 

2. Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią 

opiekę nad: 

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności; 

2) osobami posiadającymi: 

a) orzeczenie o znacznym stopniem niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r 

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

poz. 573) albo 

b) orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie 

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

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) 

- poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. 

3. Usługa opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego realizowana w miejscu zamieszkania 

w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 r. przyznawana jest na wniosek członka rodziny 

lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobą niepełnosprawną. 

§ 2. W ramach Programu ustalony jest limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej 

w ramach pobytu dziennego. 

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

w § 2 świadczone będą nieodpłatnie. 

§ 4. Program będzie realizowany od  01 stycznia 2022 r. do  31 grudnia 2022 r. 



§ 5. Koszt realizacji 1 godziny usługi opieki wytchnieniowej w Mieście Kobyłka wynosi 40,00 zł brutto 

(słownie czterdzieści złotych) i obejmuje wszystkie wymagane prawem składki na ubezpieczenie zdrowotne 

i społeczne oraz podatek. 

§ 6. Program realizowany będzie ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego. 

§ 7. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobyłce. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kobyłka. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  

Województwa Mazowieckiego. 

 Przewodniczący Rady Miasta Kobyłka 

  

Konrad Kostrzewa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

Program „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 zakłada wsparcie Gminy w zakresie uruchomienia 

usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 

orzeczeniami równoważnymi. 

Opieka wychnieniowa polega na odciążeniu członków rodziny lub opiekunów osób 

niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego 

zastępstwa zgodnie z zapisami Programu. 

Program będzie realizowany w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania. 

Udział w Programie dla uczestników  będzie bezpłatny. 

Miasto Kobyłka aplikowało o środki finansowe z programu „ Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022 . 

Uzyskana kwota dofinansowania stanowić będzie  100% wartości programu w 2022r. Środki z Funduszu 

Solidarnościowego pozwolą na uruchomienie usług opieki wytchnieniowej dla mieszkańców miasta 

Kobyłka. 

Projekt uchwały został poddany konsultacjom społecznym zgodnie z uchwałą XV/128/2019 Rady 

Miasta Kobyłka z dnia 21 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu 

konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi 

i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego Miasta Kobyłka w dziedzinach 

dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 14644). 

W związku z powyższym przyjęcie uchwały jest zasadne. 

 


