
UCHWAŁA NR XXI/155/2016
RADY POWIATU W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

z dnia 28 września 2016 r.

w sprawie: zawarcia porozumienia pomiędzy Powiatem Nowodworskim a Gminą Miasto Elbląg 
dotyczącego finansowania kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Nowodworskiego w 
Warsztacie Terapii Zajęciowej w Elblągu przy ul. 1 Maja 1.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 5 ust. 1 pkt 2 i pkt 3, art. 8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814) oraz art. 10b  ust. 6 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 
1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Miasto Elbląg dotyczącego finansowania 

kosztów uczestnictwa mieszkańca Powiatu Nowodworskiego w Warsztacie Terapii Zajęciowej 
działającego przy Polskim Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Elblągu 
przy ul. 1 Maja 1, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

2. Upoważnia się Zarząd Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim do podpisania porozumienia, o którym 
mowa w ust.1.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 10b Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych powiat, którego mieszkańcy są uczestnikami
rehabilitacji w warsztacie terapii zajęciowej działającym na terenie innego powiatu,
jest obowiązany do pokrywania kosztów rehabilitacji w odniesieniu do swoich
mieszkańców, w części nieobjętej dofinansowaniem ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w wysokości i na zasadach
określonych w porozumieniu z powiatem, na terenie którego działa warsztat.

Na podstawie zawartego porozumienia Powiat Nowodworski przekaże Gminie
Miasto Elbląg w 2016 roku dotację celową miesięcznie w wysokości 148,11 zł będącą
całkowitym kosztem rehabilitacji jednego uczestnika w Warsztacie Terapii Zajęciowej
w Elblągu (koszt ponoszony przez samorząd). W kolejnych latach koszt rehabilitacji
jednego uczestnika będzie ustalony stosownym porozumieniem na podstawie
algorytmu ustalonego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

Mając na uwadze powyższe oraz względy społeczne, zawarcie
przedmiotowego porozumienia oraz podjęcie stosownej uchwały jest zasadne.

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowy Dworze Gdańskim,
zgodny jest z założeniami „Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015
– 2024” – obszar priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cel strategiczny
CS.2.1 Rozwinięty i w pełni wykorzystany kapitał ludzki oraz Cel strategiczny CS2.2
Wartościowy kapitał społeczny.
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