
UCHWAŁA NR 59/11/07
ZARZĄD POWIATU W SIERPCU

z dnia 1 marca  2007r.

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 2007 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. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz § 55     ust. 2 Statutu
Powiatu  Sierpeckiego (Dz.Urz.Wojew.Mazow.  z  2002r.  Nr  173,  poz.  3826  z
późn.zm.)– Zarząd Powiatu postanawia, 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 2007r.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

           



UCHWAŁA NR .........../............./07
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia .................... 2007r.

w  sprawie  przyjęcia  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji
Osób  Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań  z
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. 

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. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.) oraz § 55 ust. 2 Statutu
Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Maz. z 2002r. Nr 173, poz. 3826 z
późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§1.

Środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przyznane
Powiatowi według algorytmu mogą być przeznaczone na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokościach:
1. Udzielanie  pożyczek  osobom  niepełnosprawnym  na  rozpoczęcie  działalności

gospodarczej lub rolniczej – 60.000 zł.
2. Finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych – 3.000 zł.
3. Dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych – 67.000 zł.
4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

i środki  pomocnicze  przyznawane  osobom  niepełnosprawnym  na  podstawie
odrębnych przepisów – 220.000 zł.

5. Dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu  się
i technicznych,  w  związku  z  indywidualnymi  potrzebami  osób
niepełnosprawnych – 112.929 zł.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


