
UCHWAŁA 
RADY GMINY SMYKÓW 

z dnia 24 marca 2022 r. 

 NR 214/XXIX/2022  

w sprawie przystąpienia Gminy Smyków do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej - edycja 2022 w ramach Funduszu Solidarnościowego” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) w związku z art.17 ust.2 pkt 4, 
art. 110 ust. 10, art. 115 ust. 2, art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) art. 6 pkt. 1 i 3, art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 
Solidarnościowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) oraz Programem Ministerstwa Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, Rada Gminy Smyków 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Smyków przystępuje do realizacji rządowego Programu Ministerstwa Rodziny             
i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja2022 finansowanego  
w ramach Funduszu Solidarnościowego. 
 
§2. Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Smykowie. 
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Smyków. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodnicząca Rady Gminy 
Smyków 

 
 

Danuta Jarek 
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UZASADNIENIE 

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 został opracowany przez 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Program kierowany jest do osób niepełnosprawnych, 
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
orzeczenie równoważne, które wymagają usług asystenta w funkcjonowaniu społecznym oraz 
wsparcia w codziennych czynnościach życiowych. Celem programu jest wprowadzenie usług 
asystenta jako wsparcia dla osób niepełnosprawnych. Do zadań asystenta będzie należeć w między 
innymi: wsparcie w czynnościach samoobsługowych w tym utrzymaniu higieny osobistej 
i czynnościach pielęgnacyjnych, wsparcie w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu 
sól społecznych, wsparcie w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się  
z otoczeniem. Program będzie realizowany w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego  
w wysokości łącznej 59 088,60 złotych (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem 
złotych 60/100). W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne 
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