
Uchwała Nr XXIV l tl7l01
Rady Powiatu lv Sępólnie Kraj.

z dnia 27 października 2004 roku

w sprawie powiatowego programu działania na rzecz osób niepe}nosprawnych

Na podsta''vie art. 12 pkt 4 ustarły z dnia 5 czenvca 1998 roku o samorzc1dzie
połviatowym (Dz. U. z200I roku. Nr I42, poz. I59Ż z poŹn. zm.) i art. 35a ust. 1pkt 1ustally
z dniaŻ7 sterpnia 1997 roku o rehabilitctcji zawodov,ej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprayvłn,ch (Dz. U. Nr 123. poz.776 zpożn. zm.)

Rada Polviatu
uchwala, co następuje:
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Uchwalić Powiatowy Program Dzigłonią
stan owi ąc y załączn1k do n ini ej szej uc hr.vały.

no Rzecz osób IliepełnosprawnycIt

Wykonanie uchwaĘ zIecl,c

$2

Zarządowt Por.viatu.

Uchwała r'vchodzi ''v
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Ęcie z dniem podjęcia'
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Zgodnie z art. 35a ust. 1 usta'ury z dnia 27 sierpnia 1,997 roku
o rel'zabilitacji zav,odolvej i społecznej oraz zatrudnianiu osob niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr l'23, poz.776 z późn. zm.) do zadań polviatu na\eĘ opracor,vanie i

rcaIizacja. zgodnego z pol,viator'vą strategią doĘczącą rozwląz1r,vania problemow
społecznych. powiatołvego programu działanla na rzecz osob niepełnosprar,vnych w
zakresie:

a) rehabilitacji społecznej
b) rehabilitacji zarvodowej i zatrudniania
c) przesftzegania prar,v osob niepełnosprar,vnvch.

Strategia Rozwiąąrwania Problemolv Społeczrylch Powiatu Sępolenskiego
podjęta została Uchr.vałą Nr XI/59/03 Rady Por'viatu lv Sępolnie Kraj. z dnta 24
r.vrześnia 2003 roku.

Por'viatolve Centrum Pomocy Rodzinie stosor,vnie do obolviązujących
przepisow opracor,vało Powiatowy Progrom Działunia n0 Rzecz osób
Niepełnosprłwnych, celem zatwterdzenia i przyjęcia do realizacji.

Powiatowy program Działania na Rzecz osob Niepełnospral,vnycll
to dokument, który ma przyczynić się do tworzenia społeczeństr,va dla lvszystkich, a

takŻe do t'uvorzenia otoczenia dostępnego osobom niepełnospra\.vnym. Celem
Programu jest wyrównyr,vanie SZanS osob niepełnosprawnych i zapewnienie im
uczestnictwa we wszystkich sterach Ęcta.

Wstępem do realizacji programu będzie dokładne zdiagnozowanie sytuacji osob
niepełnosprawnych z terenu Powiatu Sępolenskiego.
Program będzie realizołvany poprzęz opracowanie i wykonanie projektow
nakierowanych na osiągnięcie poszczegolnych celór.v strategicznych'

Do realizacji programu Zaproszeni zostaną przedstawiciele roznych środowisk
i instytucji zaangaŻowanych w rozr'viązyr.vanie problemó'uv osob niepełnosprawnych.
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