
UCHWAŁA NR XXXIII/230/2013 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

 

w sprawie: przyjęcia Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 - 2020.  

 

Na podstawie 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 ze zmianami) oraz art. 35a ust. 1 

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  

ze zmianami) Rada Powiatu Gnieźnieńskiego uchwala, co następuje:  

§1. 

Przyjmuje się do realizacji Powiatowy Program Integracji Zawodowej i Społecznej 

Osób Niepełnosprawnych na lata 2013 - 2020, stanowiący załącznik do niniejszej 

uchwały.   

§2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Gnieźnieńskiego. 

§3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 

2013 roku. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

/-/ Zdzisław Kujawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XXXIII/230/2013 

RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO 

z dnia 27 lutego 2013 r. 

 

Zgodnie z zapisem art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 

2011r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami) do zadań Powiatu należy m.in: opracowywanie 

i realizacja, zgodnych z Powiatową Strategią dotyczącą Rozwiązywania Problemów 

Społecznych powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych, w 

zakresie rehabilitacji społecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

przestrzegania praw osób niepełnosprawnych oraz współpraca z instytucjami 

administracji rządowej i samorządowej. 

Opracowanie Powiatowego Programu Integracji Zawodowej i Społecznej Osób 

Niepełnosprawnych nie jest tylko obowiązkiem Powiatu, jest także powinnością 

wobec osób niepełnosprawnych, których liczba w Powiecie Gnieźnieńskim sięga 

16% ogółu ludności. Przedłożony Powiatowy Program wskazuje kierunki zmian i 

rozwoju prowadzonej na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych działalności 

Powiatu Gnieźnieńskiego oraz innych instytucji i organizacji społecznych działających 

na rzecz osób niepełnosprawnych i ich otoczenia.        

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały uznaje się za zasadne. 


