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ZARZ4DU POWIATU W SIERPCU
z dnia ....^..<4^ 2011r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwaty
w sprawie podziatu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizacj^ zadan
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spotecznej w 2011 roku

      Na podstawie art. 32 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998
o samorzadzie powiatowym (Dz. U. z 200 Ir. Nr 142, poz.1592 z pozn. zm.)
art. 35a ust. 1 i 3, art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji   zawodowej   i   spolecznej   oraz   zatrudnianiu   osob
niepelnosprawnych (Dz. U. z 201 Or. ?214, poz. 1407 z pozn. zm.) oraz @ 55
ust. 2 pkt 1, @ 60 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia
2002r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2002 r. ?173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala
sie, co nastepuje:

                                  @1.
Wniesc pod obrady Rady Powiatu projekt uchwaly w sprawie podzialu
srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych,
przyznanych Powiatowi na realizacje zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej
i spolecznej w 2011r.

                                  @1                                   2.
Wykonanie uchwaly powierza si^ Przewodniczacemu Zarzadu.

                                     @-^                                      3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.

Zarzad:
1. Jan Laskowski

2. Marek Gasiorowski

3. Slawomir Olejniczak

4. Wojciech Rychter

5. Krystyna Siwiec

- Przewodniczacy

- czlonek

- czlonek

- czlonek

- czlonek



                    UCHWALA NR ......... J..^.....J11
                     RADY POWIATU W SIERPCU

                         z dnia .................... 2011r,

w sprawie podziatu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepehiosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizacj^ zadan
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spotecznej w 2011r.

      Na podstawie art. 35a ust.l i 3, art. 48 ust.l pkt 1 ustawy z dnia
27. sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudniamu
osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 201 Or. Nr 214, poz. 1407 z pozn. zm.)
w zwiazku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.) oraz @ 9 pkt 11
Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2002 r.
Nr 173, poz. 3826 z pozn. zm.) - uchwala sie, co nastepuje:

                                   @1.Srodki Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych

przyznane Powiatowi na realizacje zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej

i spolecznej w 201 Ir. przeznacza sie na realizacj? zadan wysokosciach:

Lp. Nazwa zadania
  Limit

srodkow

dofmansowanie uczestnictwa w tumusach rehabilitacyjnych dia
dzieci i mtodziezy do 24 roku zycia

22 000 A

dofmansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dia
uczestnikow projektu z @ Z wami dia was"

8 000 zl
dofmansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne isrodki pomocnicze____________

228 139 z\
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                                    @^
                                      2.

Wykonanie uchwaly powierza si? Zarzadowi Powiatu w Sierpcu.

                                   @ 3@
Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia.



                        Uzasadnienie do projektu
                     UCHWALY NR ........../........../II
                    RADY POWIATU W SIERPCU

                         z dnia ..................2011
w sprawie podziatu srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepehiosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizacj^ zadan
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej w 2011r.

      Zarzad     Panstwowego     Funduszu     Rehabilitacji     Osob
Niepelnosprawnych, pismem z dnia 9 lutego 2011 r. przekazal informacj^
o wysokosci srodkow fmansowych, przypadajacych Powiatowi Sierpeckiemu
wg algorytmu (Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 13 maja 2003r.
w sprawie algorytmu przekazywania srodkow Panstwowego Funduszu
Rehabilitacji   Osob  Niepelnosprawnych  samorza_dom  wojewodzkim
i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808 z pozn.zm.) na realizacj? zadan
okreslonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz.U.
z 2010. Nr 214, poz. 1407 z pozn. zm.).
Wysokosc limitu na rok 2011 wynosi 258 139 zl. Zaproponowany plan
podzialu powstal w wyniku ustalen realizatorow zadan - Powiatowego
Urzedu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

   Przedmiotowy projekt zostal zaopiniowany przez Powiatowa, Spoleczna_
Rad^ ds. Osob Niepelnosprawnych - kserokopia opinii w zaiaczeniu.
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