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UCHWAŁA NR XXVI/.../2020 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie realizacji programów finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego: 
programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" – edycja 2021 

i programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021 

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 1876) w związku z art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu 
Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Powiat Łódzki Wschodni przystępuje do realizacji rządowych programów Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego: programu „Asystent osobisty 
osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021 i programu „Opieka wytchnieniowa" – edycja 2021. 

§ 2. Programy z Funduszu Solidarnościowego: 

1) „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest dla 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 do osób 
niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności 
lub orzeczenie równorzędne do wskazanych stopni niepełnosprawności, które wymagają usługi asystenta 
w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym; 

2) „Opieka wytchnieniowa” adresowany jest dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością, 
sprawujących bezpośrednią opiekę nad: 

a) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, 

b) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi. 

§ 3. Wykonanie uchwały i koordynowanie programu w Powiecie Łódzkim Wschodnim powierza 
sięZarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 
StarostwaPowiatowego w Łodzi, w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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UZASADNIENIE

W związku z ogłoszeniem przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej programów wsparcia

z Funduszu Solidarnościowego dla Osób Niepełnosprawnych, proponuję przystąpienie Powiatu Łódzkiego

Wschodniego do kolejnej edycji „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” i „Opieki

wytchnieniowej”.

Z uwagi na rosnące zapotrzebowanie na usługi świadczone w ramach powyższych programów

wnoszę o podjęcie niniejszej uchwały.
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