
  
               UCHWAŁA NR 942/105/06

ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU
z dnia 23 marca  2006r.

w  sprawie  wniesienia  pod  obrady  Rady  Powiatu  projektu  uchwały
określającej zadania, na które Powiat przeznaczy środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -przyznane powiatowi według algorytmu
na 2006r.

Działając na podstawie art. 35a ust. l i 3, art. 48 ust.l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji  zawodowej i  społecznej  oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych /
Dz.U.  z  1997r.  Nr  123,  poz.  776  z  późn.  zm./  oraz  §  55  ust.  2  Statutu  Powiatu
Sierpeckiego (Dz.Urz.Woj.Mazow. z 2002r. Nr 173, poz.3826 z późn.zm.) —  Zarząd
Powiatu uchwala, co następuje:

§1

Wnieść  pod  obrady Rady Powiatu  projekt  uchwały określającej  zadania,  na
które  Powiat  przeznaczy  środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych - przyznane Powiatowi według algorytmu na 2006r.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Paweł Mariusz Ambor - Przewodniczący ................................
2. Witold Lorek -członek ................................
3. Andrzej Gromelski - członek ................................
4. Marek Lejman -członek ................................
5. Andrzej Twardowski - członek .................................



PROJEKT

UCHWAŁA NR .........../............./2006
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia .................... 2006r.

w sprawie określenia zadań, na które Powiat  przeznaczy środki  Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych -przyznane Powiatowi według
algorytmu na 2006r.

Działając na podstawie art. 35a ust. l i 3, art. 48 ust. l ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r.  o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób
niepełnosprawnych /Dz.U. z 1997r. Nr 123, póz. 776 z późn. zm./ oraz § 55  ust. 2
Statutu Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Maź. z 2002r. Nr 173, póz.
3826 z późn. zm.) - Rada Powiatu uchwala, co następuje:

Środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  przyznane
Powiatowi  według  algorytmu  mogą  być  przeznaczone  na  realizację  następujących
zadań:

1.  udzielanie  pożyczek  osobom niepełnosprawnym na rozpoczęcie  działalności
gospodarczej lub rolniczej,

2. dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w  związku z
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z
rozpoznaniem przez służby medycyny pracy tych potrzeb,

3. finansowanie szkoleń osób niepełnosprawnych,
4.  dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich  opiekunów  w

turnusach rehabilitacyjnych,
5.  dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów,

6. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w  komunikowaniu się i
technicznych,  w  związku  z  indywidualnymi  potrzebami  osób
niepełnosprawnych.

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


