
                                                  UCHWAŁA Nr II/9/2020 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 24 kwietnia 2020 r. 

 

w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic 

między regionami III”  

 

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 2019 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 pkt 1, pkt 4  

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z póżn. zm.) uchwala się: 

 

§ 1. 

 

Powiat Nowodworski przystępuje do realizacji programu Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania różnic między 

regionami III”.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 3. 

 

Traci moc Uchwała Nr XVI/111/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia  

29 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania 

różnic między regionami III”.  

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie 

Uchwałą Nr 71/2019 z dnia 19 listopada 2019 roku zatwierdził realizację programu pn. 

„Program wyrównywania różnic między regionami III’. 

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans oraz zwiększenie dostępu osób 

niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem 

osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.  

Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w 

ramach: 

obszaru A – zapewnienie dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;  

obszaru B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych 

domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i 

komunikowania; 

obszaru C -  tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych; 

obszaru D – likwidacja barier transportowych; 

obszaru E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących 

aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych; 

obszaru F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji 

infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej; 

obszaru G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na 

finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób 

niepełnosprawnych. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny 

jest z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar 

priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cele strategiczne: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2 Wartościowy Kapitał Ludzki. 

Podjęta uchwała Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych zwiększa zakres udzielanego wsparcia, wobec powyższego podjęcie 

Uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Nowodworskiego do realizacji programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program wyrównywania 

różnic między regionami III” jest zasadne. 

Projekt niniejszej uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową 

Społeczną Radę Do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący Rady 

                                                                                                              (-) 

                                                                                                Robert Ciżmowski 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


