Uchwała Nr XXIX/ 187 /05
Rady Powiatu w Łobzie
z dnia 31 marca 2005 r.
W sprawie: uchwalenia „ Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych
w latach 2005- 2006”
Na podstawie art.35a ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, (tekst ujednolicony: Dz. U. Nr 123,
poz.776, Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. nr 99, poz. 628; nr 106, poz. 668; nr 137, poz. 887, nr 156,
poz.1019; nr 162, poz. 1118 i poz. 1126, z 1999 r. nr 49, poz. 486; nr 90, poz. 1001; nr 95,
poz.1101; nr 111, poz. 1280, z 2000 r. nr 48, poz. 550; nr 119, poz. 1249, z 2001 r. nr 39,
poz.459; nr 100, poz. 1080, nr 125, poz. 1368; nr 129, poz.1444; nr 154, poz. 1792 i poz. 1800,
z 2002 r. nr 169, poz. 1387 i nr 200, poz.1679 o 1683 oraz nr 241, poz. 2074, z 01.02. 2003 r., nr
7, poz.79, z 01.07.2003 r. nr 90, poz. 844, z 2004 r. nr 223, poz. 2217, nr 228, poz. 2262, nr 96,
poz. 959, nr 99, poz. 1001, nr 240, poz. 2407 ) w zw. z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r.
Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr.214
poz. 1806 z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055
Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1.

Uchwala się „ Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach
2005 – 2006”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

Program finansowany będzie z budżetu Powiatu łobeskiego i środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Osoby niepełnosprawne należą do grupy społecznej zagrożonej marginalizacją z powodu
ograniczonego dostępu do życia zawodowego i społecznego. Prawidłowe rozwiązania
problemów osób niepełnosprawnych stanowią istotny obszar problemowy w polityce społecznej.
Samorząd powiatowy wykonuje zgodnie z lokalnymi potrzebami zadania z
zakresu

polityki

społecznej,

w

tym

rehabilitacji

społecznej

i

zawodowej

osób

niepełnosprawnych. Realizacja tych zadań jest procesem ciągłym i kompleksowym opartym
na zasadach współpracy między samorządami wszystkich szczebli.
Jednym z zadań samorządu powiatowego realizowanych w ramach ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych jest opracowanie i realizacja powiatowego programu działań na rzecz
osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej, zatrudnienia
i przestrzegania praw osób niepełnosprawnych.

