
UCHWAŁA Nr XXVIII/309/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 28 stycznia 2021r. 

 

w sprawie:  przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

 

 

 

Na podstawie art. 7 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.), art. 6 pkt 1 ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

(Dz.U. z 2020r., poz. 1787 z późn. zm.) Rada Gminy Masłów uchwala, co następuje:  

 

§ 1. 

 

  

Przystępuje się do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 

w ramach Funduszu Solidarnościowego, ogłoszony przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. 

Program zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 

w życiu społecznym, dedykowaną osobom z niepełnosprawnościami.  

 

§ 2. 

Do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 wyznacza się 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie  

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

Przewodniczący Rada Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do 
UCHWAŁY Nr XXVIII/309/2021 
Rady Gminy Masłów 
z dnia 28 stycznia 2021r. 

 

w sprawie:  przystąpienia Gminy Masłów do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” – edycja 2021  w ramach Funduszu Solidarnościowego. 

 

W ramach Funduszu Solidarnościowego został ogłoszony nabór wniosków na realizację 

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Program adresowany jest 

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 oraz konieczności stałego współudziału na 

co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz do osób 

niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 

niepełnosprawności, które wymagają asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz 

funkcjonowaniu w życiu społecznym.  

Usługi asystenta wpisują się w główny cel funkcjonowania Funduszu Solidarnościowego, którego 

ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnościami. Dostępność usług asystenta 

powinna przyczynić się do umożliwienia prowadzenia przez osoby z niepełnosprawnościami 

bardziej aktywnego i samodzielnego życia. Uwzględniając powyższe, nadrzędnym celem usług 

asystenta jest dążenie do poprawy funkcjonowania osoby z niepełnosprawnościami.  

Projekt realizowany będzie w okresie od lutego 2021 r. – 31.12.2021r. Wsparciem asystenta 

objętych zostanie 3-6 osób z niepełnosprawnościami, którym zostaną przyznane usługi 

asystenckie, na łączną liczbę 2 640 planowanych godzin usług. Całkowita wartość programu 

wynosi 115 770,00 zł. 

 

Przewodniczący Rada Gminy Masłów  

/-/ Piotr Zegadło  

 

 


