
UCHWAŁA NR XXVII/223/2021 

Rady Powiatu w Radziejowie 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 w Powiecie Radziejowskim” 

  

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920 z zm.1) oraz art.35 a ust. 

1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021, poz. 573) uchwała 

się, co następuje: 

 

§ 1. Przyjmuje się „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2021 – 2025 w Powiecie Radziejowskim”, 

stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Radziejowie. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 
1038,poz. 1834 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art.35 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021, poz. 573) ustawodawca nałożył na 

samorządy powiatowe obowiązek opracowania i uchwalenia przez Radę 

Powiatu powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych w 

następującym zakresie: 

- rehabilitacji społecznej 

- rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia, 

- przestrzeganie praw osób niepełnosprawnych. 

 „Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 

Powiecie Radziejowskim na lata 2021- 2025” jest kompleksowym 

opracowaniem zawierającym planowanie działania we wszystkich trzech 

wymaganych aspektach. 

Program wyznacza cele i zadania do realizacji oraz wskazuje, kto i przy pomocy, 

jakich środków winien je realizować.  

Konsultacje Programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych 

przeprowadzone został zgodnie z Uchwałą Nr IV/34/2011 Rady Powiatu 

w Radziejowie z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust 3. ustawy o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 

dotyczących 

działalności statutowej tych organizacji oraz projektów programów współpracy 

z organizacjami pozarządowymi  (Dz. Urz. Woj. Kuj Pom. Nr 59 poz.398).  

Mając na względzie główny cel programu, jakim jest umożliwienie 

samodzielnego uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu społecznym 



i gospodarczym poprzez wyrównywanie ich szans w życiu społecznym oraz 

przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, wskazane jest 

przyjęcie do realizacji przedmiotowego programu.  


