
Projekt  

Uchwała Nr ……/……/2021 

Rady Miejskiej w Opatowie 

z dnia 30 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego  

 

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

(Dz. U. z 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 110 ust. 10, art. 115a ustawy z dnia 12 marca 

2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020r., poz. 1876 z późn. zm.), art. 6 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 23 

października 2018r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020r., poz. 1787 z późn. zm.) Rada 

Miejska w Opatowie uchwala co następuje: 

§1 

1. Gmina Opatów przystępuje do realizacji w 2022 roku Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, 

którego głównym celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby 

niepełnosprawnej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu społecznym 

dla osób posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności. 

2. W przypadku, gdy faktyczne koszty świadczenia usług asystenta przekroczą kwoty wsparcia 

finansowego przewidziane w Programie lub potrzebny będzie udział własny gminy niezbędna 

kwota zostanie pokryta ze środków własnych gminy przeznaczonych na pomoc społeczną.  

§2 

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Opatów oraz Kierownikowi 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie. 

2. Realizatorem Projektu będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie – jednostka 

organizacyjna Gminy Opatów.  

§3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

 

 

Projektodawca: Burmistrz Miasta i Gminy Opatów 
Przedstawiający uchwałę w imieniu Projektodawcy: 
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowie 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

UZASADNIENIE do Uchwały  
w sprawie przystąpienia Gminy Opatów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego 

 

W ramach Funduszu Solidarnościowego został ponownie ogłoszony nabór wniosków na 

realizacje Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022. Gmina Opatów/ 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowie złożyła wniosek o przyznanie środków finansowych na 

realizację zadań w ramach programu jw. W związku z powyższym niezbędnym jest przyjęcie uchwały 

Rady Miejskiej w tej sprawie.  

Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniami o niepełnosprawności 

łącznie ze wskazaniami: konieczności 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 oraz osób 

dorosłych niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub umiarkowanym, które wymagają asystenta 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. 

Dostępność usług asystenta ma spowodować ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz 

stymulowanie osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności i umożliwienia realizowania 

prawa do niezależnego życia. 

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. Zaplanowano wsparcie 

asystenta dla 7 osób, w tym dla 5 osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym. W roku 2020r. 

usługą asystenta jednorazowo objęte były 4 osoby niepełnosprawne. Natomiast w 2021r. w okresie 

realizacji programu pomocą objęto 9 osób niepełnosprawnych.  

W ramach Programu istnieje możliwość uzyskania 100% dofinansowania.  

 

 

Oprac. D. Kędziora 

 

 

 


