
DRUK NR 3 

Projekt 

UCHWAŁA Nr  

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia  …………… 2021r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Chełmża do realizacji Programu  

,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego  ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

 

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

(Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 

r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369)  uchwala się, co następuje: 

§ 1.  Przystąpić do Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej Programem. 

 

§ 2.1. Celem Programu jest:  

1) wprowadzenie usługi asystenta, jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla pełnoletnich 

osób legitymujących się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym; 

2) stworzenie możliwości skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy osobistego 

asystenta przy wykonywaniu  codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu 

społecznym;  

3) ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do 

podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania do niezależnego życia; 

4) przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu 

społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym 

uczestnictwo w życiu lokalnej  społeczności, w tym udział w wydarzeniach społecznych, 

kulturalnych, rozrywkowych oraz sportowych. 

2. Uczestnik Programu nie ponosi kosztów związanych ze świadczeniem usługi 

asystenta.  

 

§ 3. Usługa asystenta osoby niepełnosprawnej będzie realizowana na zasadach 

określonych w Programie Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 oraz w obowiązujących  przepisach prawa. 

 

§ 4. Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. 

 

§ 5.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(15)&cm=DOCUMENT


DRUK NR 3 

UZASADNIENIE 

do uchwały Nr …/21 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 30 marca 2021 r.  

 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej opracowało na 2021 r. Program ,,Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program jest adresowany wyłącznie do 

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. Celem programu jest ograniczenie skutków  niepełnosprawności oraz 

stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności społecznej. 

 

Znając potrzeby mieszkańców, Gmina Chełmża złożyła wniosek na środki finansowe  

w ramach Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”. Założono we wniosku 

objęcie wsparcia 2 dorosłe  osoby niepełnosprawne z niepełnosprawnością sprzężoną na 

łączną liczbę godzin 540 godzin. Wsparcie asystenta wpłynie na poprawę jakości życia osób 

niepełnosprawnych, w szczególności na umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia. 

 

Zgodnie z zapisami Programu gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie 

przystąpienia do realizacji Programu. 

 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 

 

 

Przygotowała:  

Anna Bykowska 

Kierownik GOPS w Chełmży 


