
UCHWAŁA NR LII/299/2022 
RADY M I E J S K I E J W SZYDŁOWIE 

z dnia 28 grudnia 2022 r. 

w sprawie przyjęcia do realizacji na terenie Gminy Szydłów Programu Ministra Rodziny i Polityki 
Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (jednolity tekst Dz. U . z 2022 r. poz. 559, poz. 583, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561), 
art. 17 ust. 2 pkt. 4, art. 115a, ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity tekst Dz. U . 
z 2021 r. poz. 2268, poz. 2270, z 2022 r. poz. 1, poz. 66, poz. 1079, poz. 1692, poz. 1700, poz. 1812, poz. 1967, 
poz. 2127, poz. 2140), art. 6 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (jednolity 
tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 1787, z 2022 r. poz. 1812) w związku z Programem „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej" - edycja 2023 Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, realizowanego w ramach 
Funduszu Solidarnościowego, Rada Miejska w Szydłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Gmina Szydłów przystępuje do realizacji Programu resortowego Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej" - edycja 2023 zwanego dalej „Programem" 

§ 2. Do korzystania z usług asystenta osobistego uprawnione są osoby wskazane w punkcie I I I Programu, 
o których mowa w Programie resortowym Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023 

§ 3. Zakres usług asystenta musi być zgodny z założeniami Programu, o którym mowa w punkcie IV 
Programu. 

§ 4. Usługi asystenta w wymiarze czasowym określonym w programie świadczone są nieodpłatnie, bez 
względu na wysokość dochodu świadczeniobiorcy. 

§ 5. 1. Usługa asystenta przyznawana jest na podstawie Karty zgłoszenia stanowiącej załącznik nr 8 do 
Programu. 

2. Przyznanie usług asystenta w wymiarze czasowym określonym w §3 nie wymaga przeprowadzenia 
wywiadu środowiskowego i wydania decyzji administracyjnej. 

§ 6. Program będzie realizowany od podpisania umowy przez Gminę Szydłów z Wojewodą 
Świętokrzyskim do 31 grudnia 2023 r. 

§ 7. Realizatorem Programu Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023- będzie Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowie 

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szydłów. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie w dniu ogłoszenia aktu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

Prze 
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U Z A S A D N I E N I E 

do Uchwały Nr LII/ 299/ 2022 Rady Miejskiej w Szydłowie z dnia 28 grudnia 2022 r. 
w sprawie przyjęcia do realizacji na terenie Gminy Szydłów Programu Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 
2023 

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło Program „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023. 

Program ma na celu zapewnienie dostępności do usługi asystenta, tj. wsparcia 
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym 
osób niepełnosprawnych. Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia 
z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz do osób dorosłych, niepełnosprawnych, 
posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności (albo orzeczenie równoważne). Celem usług asystenta jest 
dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku oraz 
zwiększenie szansy na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia. 
Przyjęcie przez Radę Miejską w Szydłowie niniejszej uchwały jest niezbędne do 
prawidłowej realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 
2023 na terenie Gminy Szydłów. 

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów 


