
UCHWAŁA NR 254/45/07
ZARZĄD POWIATU W SIERPCU

z dnia 11 grudnia 2007r.

w  sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  projektu  uchwały  w
sprawie  zmiany  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia
podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  w  2007r.  oraz  uchwałę  w  sprawie
przyjęcia  podziału  dodatkowych  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 Sierpeckiego – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1.

Wnieść pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały
zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  podziału  środków  Państwowego
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. oraz
uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  podziału  dodatkowych  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  zmiany  uchwały  zmieniającej  uchwałę  w  sprawie  przyjęcia
podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  w  2007r.  oraz  uchwałę  w  sprawie
przyjęcia  podziału  dodatkowych  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.

Na podstawie art. 26e ust. 1, 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.
W Uchwale Nr 88/XII/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 29 listopada 2007r.
zmieniającej   uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  podziału  środków  Państwowego
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r. oraz
uchwałę  w  sprawie  przyjęcia  podziału  dodatkowych  środków  Państwowego
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na
realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  w  2007r.
wprowadza się następujące zmiany:
1. ) § 2 otrzymuje brzmienie:

„W Uchwale Nr 62/IX/07 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 14 września 2007r.
w sprawie przyjęcia podziału dodatkowych środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2007r.; § 1 otrzymuje
brzmienie:

  „§1: Dodatkowe środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób    
Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi według algorytmu w 
wysokości 118.529zł. przeznacza się na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w wysokościach:
1. Dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 25.000 zł.
2. Dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty

ortopedyczne  i środki  pomocnicze  przyznawane  osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 40.000 zł.



3. Dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,  w
komunikowaniu  się  i technicznych,  w  związku  z  indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych – 13.529 zł.

4. Zwrot  kosztów  wyposażenia  stanowiska  pracy  osoby
niepełnosprawnej - 40.000 zł.”

2) W § 3:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

“3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w   
komunikowaniu  się  i technicznych,  w  związku  z  indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych w wysokości 159.458 zł.”

b) dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
“4. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
- 40.000 zł.”

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




