
 

UCHWAŁA Nr LVI/350/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia  01 marca 2022 r. 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Chełmża do  

Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022  

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 2021 r. poz. 1372 i 1834), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 115a ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1  

i 66) uchwala się, co następuje: 

 

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

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków 

Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zwanego dalej Programem. 

 

§ 2.1. Celem Programu jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób:  

1) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: 

konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze 

znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji lub konieczności stałego 

współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji  

i edukacji; 

2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie 

równoważne do wyżej wymienionych. 

      2. Przyznanie usług asystenta następuje na wniosek członka rodziny lub opiekuna 

sprawującego bezpośrednią opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym lub niepełnosprawnej 

osoby dorosłej. 

2. Uczestnik Programu nie ponosi kosztów związanych ze świadczeniem usług przez 

asystenta.  

 

§ 3. Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy w: 

1) wyjściu, powrocie/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (np. dom, 

praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia  

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, 

wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe); 

2) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji; 

3) załatwianiu spraw urzędowych; 

4) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami; 

5) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.). 

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


 

 

§ 4. Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będzie realizowana na 

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

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 oraz w obowiązujących  przepisach prawa. 

 

§ 5.1. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2022 r. 

2. Środki finansowe na realizację Programu pochodzić będą z Funduszu 

Solidarnościowego. 

 

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

 

§ 7.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmża. 

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały Nr LVI/350/22 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 01 marca 2022 r. 

 

Ministerstwo Rodziny i  Polityki Społecznej opracowało na 2022 r. Program pn. ,,Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Program jest adresowany wyłącznie do 

osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności oraz do dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby  

w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji. 

 

Celem Programu jest ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby 

niepełnosprawnej do podejmowania aktywności społecznej. 

 

Gmina w 2021 r. po raz pierwszy realizowała zadanie w zakresie zatrudnienia asystenta osobistego 

osoby niepełnosprawnej. Zdobyte doświadczenie przy realizacji Programu w 2021 r. ukazało, że 

pomoc asystenta jest bardzo istotna i ważnym wsparciem dla osób, które z powodu 

niepełnosprawności napotykają na różne ograniczenia i trudności. Uzyskane wsparcie 

pomogło zakwalifikowanym osobom do Programu i objętych wsparciem odnaleźć się  

w codziennym życiu oraz nie pozbawiło ich kontaktów międzyludzkich. Najważniejsze 

korzyści w realizacji Programu to przede wszystkim to, że osoby te nie zostały pozbawione 

wsparcia, a pozostawały nadal we własnym środowisku. Rola Asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej ma mieć na celu przeciwdziałanie praktykom zamykania się w domu tych 

osób, izolacji i wykluczeniu społecznemu, towarzyszenie tym osobom w kontaktach 

zewnętrznych związanych z przemieszczaniem się do instytucji życia publicznego ale także 

pomaganie w zwykłych czynnościach życiowych, takich jak prowadzenie domu  

i nawiązywanie nowych relacji.   

 

Przewidywana liczba uczestników Programu w edycji 2022 to 10 osób. Limit godzin usług 

asystenta przypadający na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż: 

 840 godzin rocznie dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 

 720 godzin rocznie dla osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, 

 360 godzin rocznie: 

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu, 

- dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

 

W ramach Programu na 2022 r. zaplanowano zrealizować łącznie 6.120 godzin. Na realizację 

Programu, Gmina Chełmża otrzymała dotację w kwocie 261.630,00 zł. Całkowita wartość 

zadania to kwota 261.630,00 zł. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


