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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Małkinia Górna do realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022 ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1372 ze zm.) w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 2268 ze zm.) oraz art.6 pkt 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 ze zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Małkinia Górna przystępuje do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 
edycja 2022, zwanego dalej „programem”. 

§ 2. Program będzie finansowany w 100% z Funduszu Solidarnościowego. 

§ 3. Termin realizacji programu obejmuje okres od dnia podpisania przez Gminę Małkinia Górna umowy 
z Wojewodą Mazowieckim na realizację Programu do dnia 31 grudnia 2022 r. 

§ 4. Program będzie realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Małkini Górnej. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

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

W odpowiedzi na ogłoszenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Gmina Małkinia Górna wystąpiła 
z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” – edycja 2022. Wnioskowana kwota na realizację programu: 326 502, 00 zł.  Po weryfikacji 
wniosku, Gminie Małkinia Górna przyznano środki we wnioskowanej wysokości. Złożono oświadczenie 
o przyjęciu dotacji i po podjęciu przez Radę Gminy Małkinia Górna uchwały o przystąpieniu do realizacji 
programu oraz po  podpisaniu umowy z Wojewodą Mazowieckim, będzie można rozpocząć działania 
wynikające z programu. 

W roku 2022 zamierza się objąć pomocą 14 osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Małkinia Górna, 
którym zostanie przydzielony asystent.  Usługi asystenta osoby niepełnosprawnej  polegają w szczególności na 
pomocy m.in. w : wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika programu; wyjściu, powrocie lub 
dojazdach z uczestnikiem programu wybrane przez uczestnika miejsca; załatwianiu spraw urzędowych; 
korzystaniu z dóbr kultury. 

Program finansowany jest w 100% ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Id: 69EB0F59-8AA9-46C9-96DA-EB563F4BB28D. Projekt Strona 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4
	Paragraf 5
	Paragraf 6

	Uzasadnienie

