
Uchwała Nr XCI/638/2023 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 9 marca 2023 roku 

 
 

w sprawie: przystąpienia Gminy Kosakowo do realizacji Programu „Asystent osobisty 

osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu 

Solidarnościowego  

 

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

(t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), art. 115a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(t.j. Dz.U. z 2021 poz. 2268, zm.: z 2021 r. poz. 2270; z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079,                 

poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, poz. 1967, poz. 2127, poz. 2140; z 2023 r. poz. 185), art. 6, 

art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (t.j. Dz.U.  

z 2020 r. poz. 1787, zm.: z 2022 r. poz. 1812) w związku z Programem Ministra Rodziny 

i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 
 

Rada Gminy Kosakowo uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1. Rada Gminy Kosakowo wyraża zgodę na przystąpienie przez Gminę Kosakowo                               

do realizacji w 2023 roku Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023 

finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, polegających na wsparciu 

w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób 

niepełnosprawnych  

 

§ 2. Usługi w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 

2023 świadczone będą nieodpłatnie zgodnie z limitem określonym w Programie „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023. 

 

§ 3. Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r. 

 

§ 4. Program będzie finansowany w 100% ze środków przekazanych przez Wojewodę 

Pomorskiego z Funduszu Solidarnościowego. 

 

§ 5. Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie. 

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



UZASADNIENIE 

 

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej opracowało program „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2023. Celem programu „Asystent osobisty osoby 

niepełnosprawnej” jest rozpowszechnienie usług asystenta, a w efekcie zwiększenie szans osób 

niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 

Program będzie realizowany do dnia 31 grudnia 2023 r. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy 

ogólnodostępnego wsparcia dla: 

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 (albo orzeczenie równoważne). 

Dodatkowym założeniem jest, aby minimum 70 proc. uczestników Programu stanowiły 

osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami 

sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją. 

Pomoc asystenta polegać będzie m.in na pomocy: 

1) w wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. 

dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia 

i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje 

finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),  

2) w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji,  

3) w załatwianiu spraw urzędowych,  

4) w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,  

5) w korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),  

6) w wykonywaniu czynności dnia codziennego. 

Program realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kosakowie 

nieodpłatnie dla uczestników ze środków finansowych przekazanych przez Wojewodę 

Pomorskiego. 

Zgodnie z zapisami Programu gmina zobowiązana jest do podjęcia uchwały w sprawie 

przystąpienia do realizacji Programu. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne. 

 


