
Uchwała Nr XXVII/187/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 18 marca 2013 r.  

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami II” w 2013 roku. 

 

Na podstawie  art. 4 ust 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 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. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a 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 późn. zm.) Rada Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim uchwala, co następuje 

 

§ 1. 

Powiat Nowodworski przystępuje do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II” w obszarach: 

 

1. obszar A – wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt 

rehabilitacyjny, 

2. obszar B – likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach 

edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 

komunikowania, 

3. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych, 

4. obszar D – likwidacja barier transportowych, 

5. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych, 

6. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej, 

7. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań  dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady  

             Zbigniew Ptak 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił „Program 

wyrównywania różnic między regionami II”.  

 Zarząd PFRON określił obszary programu, które będą realizowane w 2013 roku przez 

jednostki samorządu terytorialnego oraz ustalił termin do dnia 30 kwietnia 2013 roku, na składanie 

nowych wniosków i wystąpień w ramach realizacji ww. programu. 

Pomoc finansowa ze środków PFRON przeznaczona na finansowanie osób 

niepełnosprawnych, skierowana jest do organizacji pozarządowych oraz gmin i powiatów. 

Celem strategicznym wskazanym w Narodowych strategicznych Ramach Odniesienia 2007-

2013 jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałania 

marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi 

gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią 

Europejską. Priorytetowymi kierunkami interwencji państwa są miedzy innymi; rozwój zasobów 

ludzkich oraz wsparcie obszarów wymagających aktywizacji i zagrożonych marginalizacją. Cele, które 

powinny być osiągnięte w wyniku realizacji programu, mieszczą się w przywołanym wyżej celu 

strategicznym, powyższego działania podjęte w ramach realizacji programu zgodne są z 

priorytetowymi kierunkami interwencji. Zgodnie z polityką regionalną państwa, środki stanowiące 

budżet programu, w większym zakresie kierowane są do regionów słabo rozwiniętych gospodarczo i 

społecznie, a w szczególności do województw o gwałtownie pogarszającej się sytuacji na rynku pracy 

oraz pozbawionych infrastruktury służącej rehabilitacji osób niepełnosprawnych. 

Wobec powyższego podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do 

realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program 

wyrównywania różnic między regionami II” jest uzasadnione. 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady  

                   Zbigniew Ptak 


