
Uchwała Nr XIV/94/2019 

Rady Gminy Rozdrażew 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 

 
 
 
w sprawie przystąpienia Gminy Rozdrażew do realizacji programu "Asystent 
osobisty osoby niepełnosprawnej"  edycja 2019-2020 realizowanego 
ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 
 
 
        Na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506 ze zm.) art. 6 pkt 1 i 3  
ustawy z dnia 23 października 2018r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych (Dz. U z 2018r. poz. 2192 zm. z 2019 poz. 1622 i 1696) uchwala, 
co następuje: 
 
 
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Rozdrażew do realizacji 
  Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"  edycja 2019-2020 
       2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, będzie realizowane przez jednostkę 
 organizacyjną Gminy Rozdrażew – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 w Rozdrażewie. 
 
 
§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 
 
§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
      Przewodniczący Rady Gminy 

Wiesław Jankowski   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Uzasadnienie 

 
 
 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej  edycja 2019-2020", został opracowany 
przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program kierowany jest do osób 
z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta 
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 
Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy wsparcia dla osób 
z niepełnosprawnością. Do zadań asystenta należeć będzie m.in. pomoc w wyjściu, powrocie 
oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc 
w zakupach (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika) i w załatwianiu spraw 
urzędowych. Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika to nie więcej 
niż 30 godzin  miesięcznie. Koszt jednej godziny zegarowej wynagrodzenia z tytułu 
świadczenia usług asystenta nie powinien przekroczyć 30 zł. 
Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin w zakresie zapewnienia świadczenia usługi 
asystenta, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, będącej 
mieszkańcem gminy. W ramach Programu gmina może otrzymać wsparcie finansowe 
do wysokości 100% kosztów realizacji usług asystenta. 19 listopada br. Minister Rodziny, 
Pracy i Polityki Społecznej ogłosił listę rekomendowanych wysokości kwot dofinansowania 
w ramach Programu, zgodnie z którą gmina Rozdrażew uzyskała wnioskowane 
dofinansowanie.  
Program będzie realizowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. Zgodnie z zapisami Programu gmina zobowiązana jest do podjęcia 
uchwały w celu przystąpienia do realizacji Programu.  

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.  
 
 

 
        Wójt Gminy  
         Mariusz Dymarski  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


