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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

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

w sprawie przystąpienia Gminy  Świebodzice do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 realizowanego ze 

środków Funduszu Solidarnościowego 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2021 poz.1372 z późn. zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm), art. 7 ust. 5 ustawy z 23 
października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) oraz Programu 
„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, 
realizowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, Rada Miejska w Świebodzicach uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Gmina Świebodzice zamierza przystąpić do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022, zwanego dalej "Programem". 

§ 2. Termin realizacji Programu obejmuje okres od dnia podpisania przez Gminę Świebodzice umowy 
z Wojewodą Dolnośląskim na realizację Programu do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§ 3. Realizacja usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zlecona zostanie organizacjom 
pozarządowym, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r, o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) oraz podmiotom, o których mowa 
w art. 3 ust. 3 tej ustawy. 

§ 4. Koordynowanie Programu powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Świebodzicach. 
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice 
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



 

Uzasadnienie do Uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Świebodzicach 

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

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 jest Programem Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej. 

Realizacja Programu w Gminie Świebodzice zapewni osobom niepełnosprawnym wsparcie 
w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu w życiu społecznym. Usługa 
asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej zwiększy szanse osób niepełnoprawnych na prowadzenie 
bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. 

W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości do 100% kosztów 
realizacji usługi  asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej. Uczestnik Programu nie ponosi 
odpłatności za świadczoną usługę.  Na podstawie rozeznania potrzeb oraz doświadczeń wynikających 
z realizacji Programu w Gminie Świebodzice w latach 2020 i 2021, w roku 2022 założono objęcie 
wsparciem w formie usługi asystencji osobistej 20 osób, w łącznej ilości 11 520 godzin. Gmina 
Świebodzice złożyła wniosek na środki finansowe z Funduszu Solidarnościowego na 2022 r w kwocie 
505 512,00 zł.  Wnioskowana kwota stanowi całkowity koszt realizacji Programu. 

W związku z występowaniem na terenie Gminy Świebodzice potrzeby usługi asystenta osobistego 
osoby niepełnosprawnej podjęcie uchwały jest zasadne.
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