
UCHWAŁA NR …………………/2016 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ………..……….. 2016 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 

w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  

(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia                

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z poźn. zm.) Rada Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Przyjmuje się Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Wołomińskim na lata 2016-2021, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2011 r. Nr 127, poz. 721  

z późn. zm.) do zadań powiatu należy opracowanie i realizacja, zgodnych z powiatową 

strategią dotyczącą rozwiązywania problemów społecznych, powiatowych programów 

działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie: 

1. rehabilitacji społecznej, 

2. rehabilitacji zawodowej i zatrudniania, 

3. przestrzegania praw osób niepełnosprawnych. 

 

„Powiatowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim  

na lata 2016-2021” został opracowany na bazie doświadczeń wynikających z realizacji 

Programu w latach 2013-2015 oraz bieżącej analizy problematyki osób niepełnosprawnych, 

w oparciu o dane przekazane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy 

Zespół Orzekania o Niepełnosprawności, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe, 

wydziały merytoryczne urzędów gmin i Starostwa Powiatowego.  

 

W Programie określono cel główny oraz cele strategiczne. Dla każdego celu zostały 

opracowane i ustalone zadania oraz mierniki. Dokument wskazuje również realizatorów  

i partnerów Programu oraz źródła finansowania. 

 

Do najważniejszych kierunków działań zaliczono: 

I. Zwiększenie możliwości samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej. 

II. Zwiększenie udziału osób niepełnosprawnych w życiu społecznym Powiatu oraz 

podniesienie poziomu świadomości społecznej w obszarze niepełnosprawności. 

III. Tworzenie warunków do aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych. 

IV. Zwiększenie współpracy wszystkich podmiotów działających na rzecz osób 

niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wołomińskiego. 

 

Program wyznacza główne kierunki działań w zakresie polityki społecznej Powiatu, mające 

służyć podnoszeniu jakości życia osób niepełnosprawnych, które ze względu na szczególną 

sytuację życiową, zdrowotną, społeczną i zawodową nie mogą uczestniczyć lub mają 

ograniczony udział w życiu rodzinnym, społecznym, publicznym i zawodowym. 

Działania zapisane w Programie zmierzają do aktywizacji środowiska osób 

niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym, kulturalnym, sportowym, 

edukacyjnym w zakresie przysługujących im praw, eliminacji zjawiska   

wykluczenia osób niepełnosprawnych, które może być przyczyną ich społecznej eliminacji  

i marginalizacji.  

Realizacja zadań określonych w Programie uzależniona będzie w dużym stopniu od 

możliwości finansowych jednostek samorządowych i innych podmiotów działających w 

obszarze osób niepełnosprawnych.  

 



Program został poddany konsultacjom społecznym w celu pozyskania opinii, uwag, 

wniosków oraz propozycji do przedstawionego projektu.  

Zaproszenie do udziału w konsultacjach skierowano do: 

 mieszkańców Powiatu Wołomińskiego,  

 organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Wołomińskiego, 

 radnych Powiatu Wołomińskiego, 

 wydziałów merytorycznych Starostwa Powiatowego w Wołominie, 

 Hospicjum Opatrzności Bożej w Wołominie 

 ośrodków pomocy społecznej z terenu Powiatu Wołomińskiego 

 urzędów miast i gmin Powiatu Wołomińskiego 

 

W trakcie konsultacji społecznych, w terminie do dnia 30 września 2016 r. nie zgłoszono 

żadnych pisemnych, elektronicznych oraz telefonicznych propozycji zmian do 

przygotowanego projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021.  

 


