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Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..J~I...~~.1.~..~QĄ4ry.

w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania Powiatowego Programu na Rzecz Osób

Niepełnosprawnych na lata 2008-2013 uchwalonego i przyjętego do realizacji uchwałą

Nr XIX/108/2008 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 marca 2008 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. '595 z późno zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia

27 sierpnia 1997. r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób

niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późno zm.) Rada Powiatu

Nowodworskiego uchwala, co następuje:

§1

Postanawia się przedłużyć do końca 2014 roku okres obowiązywania Powiatowego Programu

na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2013 uchwalonego i przyjętego do realizacji

uchwałą Nr XIX/108/2008 Rady Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 26 marca

2008 r.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Nowodworskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej

1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy

opracowywanie i realizacja zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania

problemów społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych

w zakresie: rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania

praw osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2008 - 2013,

w zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania

praw osób niepełnosprawnych, jest zgodny z założeniami obecnie obowiązującej Strategii

Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie nowodworskim, której okres

obowiązywania kończy się dniem 31 grudnia 2014r. W związku z podjęciem w roku bieżącym

prac nad nowym dokumentem strategicznym na lata 2015- 2020 zasadnym jest wstrzymanie

się z uchwaleniem nowego Programu do czasu wypracowania nowych rozwiązań

strategicznych, które będą wzajemnie spójne i pozwolą na właściwe realizowanie zadań

wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych.
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