
UCHWAŁA NR XXX/399/21 
RADY GMINY LUBICZ 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

w sprawie przystąpienia do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 
2021 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2020r., poz. 713; zm.: Dz.U. z 2020r., poz. 1378) w związku z art. 6 pkt 1 i 3  oraz art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 
23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787; zm.: Dz.U. z 2019r., 
poz. 1622) uchwala się co następuje: 

§ 1. Gmina Lubicz przystępuje do realizacji w 2021 roku Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2021 finansowanego w ramach Funduszu Solidarnościowego, którego głównym 
celem jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej będących wsparciem dla osób 
niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych czynności oraz w funkcjonowaniu społecznym. 

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się ̨Wójtowi Gminy Lubicz.  

2. Realizatorem Projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubiczu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zbigniew Barcikowski 
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Uzasadnienie

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych, dzieci do 16 roku życia 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 posiadających orzeczenie o znacznym lub
umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Jego celem jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy
wsparcia dla osób z niepełnosprawnością̨. Do zadań́ asystenta należeć́ będzie m.in. pomoc w wyjściu,
powrocie oraz w dojazdach np. na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne lub do ośrodków kultury, pomoc
w zakupach i załatwianiu spraw urzędowych (z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika). Ideą
Programu jest m.in. poprawa jakości życia osoby niepełnosprawnej, ograniczenie skutków
niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności społecznej,
celem umożliwienia jej jak najbardziej niezależnego życia.

Źródłem finansowania Programu są̨ środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób
Niepełnosprawnych, którego główną ideą jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych.

Wsparcie asystenta wpłynie na poprawę̨ jakości życia mieszkańców Gminy Lubicz – osób
niepełnosprawnych.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Barcikowski
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