
UCHWAŁA NR XXVIII/272/21 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 29 marca 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 

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 ze zm.) w związku z art. 6 pkt.1 i 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 
Solidarnościowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1787), uchwala się co następuje: 

§ 1. 1. Gmina Gorzyce przystępuje do realizacji rządowego programu Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. 

2. Program adresowany jest do 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, które wymagają usługi Asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 
funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

§ 2. Program będzie finansowany w 100% z Funduszu Solidarnościowego Wsparcia Osób 
Niepełnosprawnych. 

§ 3. Termin realizacji programu obejmuje okres od dnia podpisania przez Gminę Gorzyce umowy 
z Wojewodą Śląskim na realizację programu do dnia 31 grudnia 2021 r. 

§ 4. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorzycach. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Gorzyce 

 
 

Piotr Wawrzyczny 
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Uzasadnienie

Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z faktu, iż Gmina Gorzyce złożyła wniosek do
Wojewody o dofinansowanie programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2021”
ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu
Solidarnościowego, do którego została zakwalifikowana. Program ma na celu pomoc osobom
niepełnosprawnym w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Skierowany jest do:

- dzieci do 16 roku życia posiadających z orzeczenie o niepełnosprawności wraz ze wskazaniami stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

- osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu
niepełnosprawności albo orzeczeniem równoważnym. Realizacja w/w programu wymaga zatem podjęcia
uchwały w w/w przedmiocie.
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