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UCHWAŁA NR XLII/....../22 
RADY MIASTA KROSNA 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Krosno do realizacji Programu "Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 6 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 
Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie przez Gminę Miasto Krosno w roku 2022 do realizacji Programu 
"Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"-edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu 
Solidarnościowego. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krosna i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Rodzinie w Krośnie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie  

do uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasto Krosno do realizacji Programu „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego 

 

 

 

 Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022 to program Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej, adresowany do: 

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 oraz konieczności stałego współudziału 

na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz 
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 wymienionego,  
które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu                  

w życiu społecznym. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy                    

asystenta w: 
1) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu; 

2) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika               

miejsca; 

3) załatwianiu spraw urzędowych; 

4) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy); 

5) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub 

przyprowadzaniu ich z niej.  

 Usługa asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej może być realizowana przez                         

24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów             

Kodeksu pracy. Osoby z niepełnosprawnością nie ponoszą żadnych opłat za usługę.    

 Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. W związku z tym, iż 

Program może realnie przyczynić się do zaspokojenia potrzeb części społeczności lokalnej                        

i zmniejszyć różnice w poziomie funkcjonowania i dostępie do dóbr społecznych, przystąpienie                    

i udział w Programie wydaje się być szczególnie uzasadnione.   
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