
 

 

UCHWAŁA NR XXI/369/VIII/2019 

RADY MIASTA POZNANIA 

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

w sprawie realizacji ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 35 a ust. 1 pkt 2, 

art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 1495, 1696, 1818), w związku z Programem „Asystent 

osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2020 r. Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

realizowanym w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. 1. Miasto Poznań, zwane dalej „Miastem”, przystępuje do realizacji rządowego programu Ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 r., 

zwanego dalej „Programem”. 

2. Program adresowany jest do 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 

wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu 

w życiu społecznym. 

3. Bezpośrednim wykonawcą zadania będzie organizacja pozarządowa, której zadanie zostanie zlecone 

przez Miasto na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020). 

4. Szczegółowe zasady realizacji Programu określać będzie dokument pn. Program Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019-2020 r. oraz umowa 

z Wojewodą Wielkopolskim w sprawie wysokości i trybu przekazywania środków Solidarnościowego 

Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

§ 2. 1. Termin realizacji Programu ustalono na okres  - od stycznia 2020 do  31 grudnia 2020 roku. 

2. Termin poniesienia wydatków dla środków finansowych pochodzących z Programu ustalono na okres od  

stycznia 2020 a 31 grudnia 2020 roku. 

§ 3. Źródła finansowania: 

1) Środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w kwocie 363 307,50 zł, w tym: 

a) 336 000,00 zł na realizację usługi asystenckiej, 

b) 25 500,00 zł na zakup biletów oraz ubezpieczenie asystentów, 

c) 1807,50 zł na obsługę programu przez Miasto Poznań. 
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2) Środki z budżetu Miasta w kwocie 112 780 zł przeznaczone na wdrożenie i realizację Programu przez 

organizację pozarządową. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Poznania. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Miasta Poznania  

(-) Grzegorz Ganowicz 
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