
UCHWAŁA NR LVI/362/22 
RADY MIEJSKIEJ TURKU 

z dnia 17 listopada 2022 r. 

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby 
niepełnosprawnej” - edycja 2023 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559) w zw. z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2021 r., poz. 2268), Rada Miejska Turku uchwala, co następuje: 

§ 1.  
Gmina Miejska Turek przystępuje do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej 

” – edycja 2023 ogłoszonego przez Ministra  Rodziny i Polityki Społecznej. 

§ 2.  
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Turku i Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Turku. 

§ 3.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

        Przewodnicząca Rady Miejskiej Turku 
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UZASADNIENIE 

Uchwały Nr LVI/362/22 
Rady Miejskiej Turku 

z dnia 16 listopada 2022 r. 
 

w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Turek do realizacji  
Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023 

 
Minister Rodziny i Polityki Społecznej na podstawie na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 

ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłosił program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej ” - 
edycja 2023. 

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby 
niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu: 

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) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie: 
a) o znacznym stopniu niepełnosprawności albo 
b) o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo 
c) traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 

62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.). 

 
Mając na względzie iż do zadań własnych gminy należy realizacja programów osłonowych 

podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione 
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