
 

UCHWAŁA NR XXVII/186/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 18 marca 2013 r. 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji pilotażowego programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”. 

 

Na  podstawie  art. 12  pkt 4, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 4 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. 721z późn. zm.) uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Powiat Nowodworski przystępuje do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych p.n. „Aktywny Samorząd”. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 4. 

Traci moc uchwała Nr XXI/145/2012 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  27 czerwca 

2012 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji pilotażowego programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd”.  

 

§ 5. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

                                 Zbigniew Ptak 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy 

program „Aktywny Samorząd”,  a dnia 17 stycznia 2013 r. wprowadziła istotne zmiany w zapisach 

programu. Zmiany te spowodują, iż dofinansowaniem będą mogły zostać objęte szersze grupy osób 

niepełnosprawnych.  

 Przystąpienie przez Powiat Nowodworski do realizacji programu „Aktywny Samorząd" 

umożliwi niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu korzystanie z form wsparcia przewidzianych w 

programie. 

 Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających 

uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji. 

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach rozwiązywania 

problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 

  

 W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 

 

 

 

 

 
Przewodniczący Rady  

                                                                                                    Zbigniew Ptak 


