
 

 

UCHWAŁA NR XLVI/366/2010 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

 

w sprawie: zmian w Powiatowym Programie Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych.  

 

 

Na podstawie art. 35a Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz 

Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze 

zmianami), oraz art. 4 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) 

Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje: 

§1. 

1. Zgodnie z art. 35 a Ustawy o Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej oraz 

Zatrudnianiu Osób Niepełnosprawnych, posiadaną wiedzą na temat 

środowiska osób niepełnosprawnych obejmującą m.in. sytuację społeczną, 

zawodową wprowadza zmiany do pkt. IV Cel Strategiczny, obszary i cele 

działalności Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych przyjętego Uchwałą nr XXX/257/2005 Rady Powiatu 

Gnieźnieńskiego z dnia 3 listopada 2005 roku, poprzez dodanie nowego 

piątego obszaru i celu operacyjnego. 

2. Zmiany do Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych stanowią załącznik do niniejszej uchwały. 

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 

(-) Danuta Winiarska 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLVI/366/2010 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 28 stycznia 2010 r. 

 

 

 

Zgodnie z Art. 35a. Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych do zadań powiatu należy: 

1) opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatową strategią dotyczącą 

rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów działań na 

rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

a) rehabilitacji społecznej, 

b) rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

c) przestrzegania praw osób niepełnosprawnych 

 

Przyjęty Uchwałą nr XXX/257/2005 Rady Powiatu Gnieźnieńskiego z dnia  

3 listopada 2005 roku Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

uwzględnia wskazane wyżej zakresy z uwagi jednak na nowe możliwości m.in. 

pozyskiwania środków zewnętrznych wymagał modyfikacji.  

Uchwalone zmiany odpowiadają na ww potrzeby wprowadzając nowy obszar  

i cel operacyjny zatytułowany „Integracja społeczna i zawodowa osób 

niepełnosprawnych”. Umieszczenie ww zapisów pozwoli zarówno instytucjom 

publicznym realizującym zadania z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym, ale 

także organizacjom społecznym wspierającym ww osoby realizację określonych 

zadań w różnej formie i zakresie, przede wszystkim zaś zwiększenie działań  

o charakterze środowiskowym mających na celu przeciwdziałanie marginalizacji  

i wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik  

do Uchwały Nr XLVI/366/2010 
Rady Powiatu Gnieźnieńskiego 
z dnia 28 stycznia 2010 r.      

 

 

Lp. Obszar 
Cel operacyjny 

Uzasadnienie wyboru obszaru Zadania Sposób realizacji Oczekiwane 
rezultaty 

Wskaźniki 
osiągnięcia 

celu 

Podmioty 
realizujące 

Podmioty 
współpracujące 

5.  Integracja społeczna i 
zawodowa osób 
niepełnosprawnych  

Integracja społeczna i zawodowa osób 
niepełnosprawnych jest ważnym elementem 
procesu włączania ww w życie społeczne. 
Proces ten polega na stworzeniu takich 
warunków, które spowodują, że osoby 
niepełnosprawne będą czuły się 
wartościowymi i pożytecznymi członkami 
społeczeostwa, mogącymi korzystad z dóbr i 
osiągnąd kultury, cywilizacji, ale także 
mogącymi włączyd się w ich tworzenie. 
Działania integracyjne sprzyjają zapobieganiu 
zjawisku marginalizacji społecznej osób 
niepełnosprawnych ich bliskich, opiekunów. 

Realizacja programów 
integracji społecznej i 
zawodowej osób 
niepełnosprawnych 
mających na celu:  
- wykształcenie 
pozytywnego wizerunku 
osoby niepełnosprawnej, 
- włączenie w działania 
na rzecz osób 
niepełnosprawnych 
społeczności lokalnych 
- zwiększenie aktywności 
osób niepełnosprawnych  

- Organizacja 
przedsięwzięd 
integracyjnych 
skierowanych do 
środowiska lokalnego oraz 
osób niepełnosprawnych,  
- Animowanie 
przedsięwzięd 
integracyjnych 
realizowanych przez osoby 
niepełnosprawne  
- Kampanie społeczne i 
akcje promocyjne 
- Realizacja różnorodnych 
form wsparcia 
skierowanych do osób 
niepełnosprawnych i ich 
środowiska  

- Aktywizacja społeczna 
i zawodowa osób 
niepełnosprawnych  
- Przełamanie 
negatywnych 
stereotypów i 
uprzedzeo na temat 
osób 
niepełnosprawnych 
- Zwiększenie wiedzy i 
świadomości na temat 
osób 
niepełnosprawnych  

- Liczba 
zorganizowanych 
przedsięwzięd 
integracyjnych  
- Liczba 
uczestników ww. 
przedsięwzięd  

Samorząd 
powiatu, PCPR, 
samorządy 
gminne i ich 
jednostki 
organizacyjne  

Organizacje pozarządowe, 
placówki wsparcia dla 
osób niepełnosprawnych, 
liderzy społeczni, 
wolontariusze  
 

 


