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Projekt 

 

z dnia  8 kwietnia 2021 r. 

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

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ZAWADZKIEM 

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

w sprawie przystąpienia przez gminę Zawadzkie do realizacji 

Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 

Dz.U. z 2020 r. poz 713 z późn. zm.), w związku z art. 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 23 października 

2018 o Funduszu Solidarnościowym (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.), Rada Miejska 

w Zawadzkiem uchwala, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie gminy Zawadzkie do realizacji rządowego Programu Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021, realizowanego ze 

środków Funduszu Solidarnościowego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zawadzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Zawadzkiem 

 

 

Dariusz Zajdel 
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UZASADNIENIE 

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 

2021, ma za zadanie udzielenie wsparcia usługowego niepełnosprawnym dzieciom oraz dorosłym osobom 

niepełnosprawnym (w szczególności ze znacznym stopniem niepełnosprawności) w formie przydzielenia 

asystenta osobistego. Asystent będzie świadczył pomoc osobie niepełnosprawnej w wykonywaniu 

codziennych czynności oraz stymulował do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym, 

zawodowym itp. Osoba niepełnosprawna nie będzie ponosiła odpłatności za usługę. Limit miesięczny usług 

asystenckich dla jednej osoby wynosi 60 godzin. W grudniu 2020 r. - na etapie aplikowania o środki na 

realizację Programu - rozeznano potrzeby społeczne w tym zakresie i ubiegano się o dofinansowanie zadania 

dla 20 osób niepełnosprawnych. W wyniku zgłoszonych przez wszystkie gminy zapotrzebowań, 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w lutym br. musiało dokonać podziału dostępnych w Programie 

środków, zmniejszając kwoty dofinansowań na poszczególne województwa o połowę. W marcu br. 

otrzymano od Wojewody Opolskiego informację, że gmina Zawadzkie na realizację Programu kwotę 

307.725,50 zł. Pozwoli to na objęcie w roku 2021 usługą asystenta: 3 dzieci niepełnosprawnych oraz 9 osób 

dorosłych. Warunkiem realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" jest podjęcie 

uchwały w tej sprawie przez Radę Miejską w Zawadzkiem. Źródłem finansowania (w pełnej wysokości) 

realizowanego w ramach tego Programu zadania są środki Funduszu Solidarnościowego. 


