PROJEKT
UCHWAŁA

NR ..../..../2021

RADY POWIATU

NOWOTOMYSKIEGO

z dnia 22 listopada

zmieniająca
z dnia

24 lutego

nr XXV/252/2021

uchwałę

2021 r. w sprawie

i społecznej

osób

Nowotomyskiego,

na które

Na podstawie
(Dz. U. z 2020
1997

ustawy

r. poz. 920 z późn.

zm.) w związku

zawodowej

i społecznej

%1. W uchwale nr XXV/252/2021
sprawie

określenia

niepełnosprawnych
przeznaczone

zadań

z

na terenie

środki

Państwowego

1998

Funduszu

Funduszu

r. o samorządzie

zatrudnianiu

co następuje:

z dnia 241utego 2021 r.
i

społecznej

Nowotomyskiego,

Rehabilitacji

27 sierpnia

niepełnosprawnych

zawodowej

Powiatu

powiatowym

z dnia

osób

uchwala,

rehabilitacji

na terenie

Powiatu

z art. 35a ust. 3 ustawy
oraz

zawodowej

w 2021 roku

Nowotomyskiego

zakresu

Państwowego

rehabilitacji

Rady Powiatu Nowotomyskiego

zamieszkujących

środki

zamieszkujących

z dnia 5 czerwca

(Dz. U. z 2021 r. poz. 573) Rada Powiatu

w

z zakresu

Osób Niepełnosprawnych

art. 12 pkt 1l

r. o rehabilitacji

zadań

przeznaczone

zostaną

Rehabilitacji

Rady Powiatu Nowotomyskiego

określenia

niepełnosprawnych

2021 r.

na które

Osób Niepełnosprawnych

osób
zostaną
w 2021

roku, zmienionej uchwałą
2021

nr XXIX/279/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 30 czerwca
nr XXX/284/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 września

r. oraz uchwałą

2021 r., E)1 ust. 1 otrzymuje
,,1.

Określa

realizowane

finansowanie
a)

osób

sport,

c)

zaopatrzenie

w sprzęt

d)

zaopatrzenie

w przedmioty

e)

likwidacja
w związku

% 2. Wykonanie
% 3. Uchwała

rekreacja

i turystyka

uchwały
wchodzi

ortopedyczne

potrzebami

działania

powierza

w życie

środki

społecznej:
ich

opiekunów

w

turnusach

warsztatów

się Zarządowi

z dniem

podjęcia.

- 21 870 zł,

- 25 790 zł,

architektonicznych,

kosztów

przeznaczone

osób niepełnosprawnych

rehabilitacyjny

z indywidualnymi

dofinansowanie

zostaną

niepełnosprawnych

w 2021 roku:

rehabilitacji
i

osób

346 zł,

b)

barier

na które

niepełnosprawnych

- 171

kultura,

rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

zadań z zakresu

bieżących

uczestnictwo

z zakresu

Nowotomyskiego,

Rehabilitacji

rehabilitacyjnych

2)

zadania

Powiatu

Funduszu

brzmienie:

następujące

następujące

na terenie

Państwowego
1)

się

nowe

i środki
w

pomocnicze

komunikowaniu

- 562 564 zł,
się

osób niepełnosprawnych
terapii
Powiatu

zajęciowej-1605

Nowotomyskiego.

i technicznych,
- 330 271 zł,
504 zł.".

UZASADNIENIE

do uchwały nr..../..../2021
Rady

Powiatu

z dnia

zmieniającej
z dnia

24 lutego
i społecznej

r. w sprawie

osób

Nowotomyskiego,

35a

ustawy

zatrudnianiu

na które

które

z dnia

osób

przeznacza

Ze względu

zostaną
Osób

osób

zadań

z zakresu

na terenie

środki

w 2021

Radę

Funduszu

Funduszu

Powiatu
Funduszu

roku

zawodowej
Powiatu

Rehabilitacji

z niepełnosprawnością

Osób

zasadne

i społecznej

oraz

określenaiazadań,

do

w zakresie

Zdrowia,

zawodowej

Państwowego

r. o rehabilitacji

zobowiązuje

Narodowego

rehabilitacji

zamieszkujących

1997

Państwowego

na zlecenie

r.

Niepełnosprawnych

niepełnosprawnych
się środki

2021

przeznaczone

27 sierpnia

na potrzeby

wydawanych

określenia

niepełnosprawnych

Rehabilitacji

Art.

22 listopada

nr XXV/252/2021 Rady Powiatu Nowotomyskiego

uchwałę
2021

Nowotomyskiego

na

Niepełnosprawnych.
wyrobów
jest

medycznych

przesunięcie

kwoty

24 723 zł z zadań:
uczestnictwo

osób

niepełnosprawnych

i ich opiekunów

w turnusach

rehabilitacyjnych

- 484 Zł,
sport,

kultura,

zaopatrzenie
likwidacja

rekreacja
w sprzęt

barier

Podział
przez

Powiatową

W związku

rehabilitacyjny

potrzebami

pn. zaopatrzenie
środków

PFRON
Społeczną

z powyższym

osób

osób

się i technicznych,

niepełnosprawnych-19
ortopedyczne

określony

Radę do Spraw
podjęcie

- 300 zł,

w komunikowaniu

w przedmioty
w sposób

niepełnosprawnych

- 4 210 zł,

architektonicznych,

z indywidualnymi
na zadanie

i turystyka

uchwały

Osób
jest

729 zł,

i środki

w uchwale

w związku

został

pomocnicze.
pozytywnie

zaopiniowany

Niepełnosprawnych.
uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY
ZARZĄDU
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