
UCHWAŁA NR 529/100/09
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 12 lutego 2009r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały 
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009 roku

Na podstawie art. 35a ust.1 i 3, art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.) oraz § 55 ust. 
2 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Maz. 
Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.)  – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.
Wnieść  pod  obrady  Rady  Powiatu  projekt  uchwały  w sprawie  podziału 
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych, 
przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w 2009r.

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Paweł Kaźmierczak - Przewodniczący       .....................................
2. Andrzej Twardowski          - członek                        .....................................
3. Szczepan Jamiołkowski - członek                         .....................................
4. Sławomir Fułek - członek                        ....................................
5. Adam Pijankowski             - członek                         ......................................



UCHWAŁA NR .........../............./09
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia .................... 2009r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009r. 

Na podstawie art. 35a ust.1 i 3, art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.) oraz § 55 ust. 
2 Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 173, poz. 
3826 z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§1.
Środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 
przyznane Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w 2009r., przeznacza się realizację zadań w wysokościach:

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa zadania Limit środków 
w zł.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  100.000
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 200.000
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych 96.227

OGÓŁEM 396.227 



Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY NR ........../........../09

 RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia ..................

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań 

z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2009r.

Zarząd  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych, pismem z dnia 29 stycznia2009r. przekazał informację 
o wysokości środków finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu 
wg  algorytmu  (Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  13  maja  2003r. 
w sprawie  algorytmu  przekazywania  środków  Państwowego  Funduszu 
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  samorządom  wojewódzkim 
i powiatowym  (Dz.U.  Nr  88,  poz.  808  z  późn.zm.)  na  realizację  zadań 
określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz.U. 
z 2008r. Nr 14, poz. 92 z późn.zm.). 
Wysokość  limitu  na  rok  2009  wynosi  396.227zł.  Zaproponowany  plan 
podziału  powstał  w  wyniku  ustaleń  realizatorów  zadań  –  Powiatowego 
Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. 

Przedmiotowy projekt  został  zaopiniowany przez  Powiatową Społeczną 
Radę ds. Osób Niepełnosprawnych – kserokopia opinii w załączeniu. 


	OGÓŁEM

