
PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR …… 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ……………….. 

 

w sprawie przekazania Wojewodzie Mazowieckiemu rocznej informacji z realizacji 

w 2018 roku „Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w 

Powiecie Wołomińskim na lata 2016-2021” 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  

(t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co 

następuje: 

 

§ 1 

Przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu roczną informację z realizacji w 2018 roku 

„Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie 

Wołomińskim na lata 2016-2021”, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-czerwca-1998-r-o-samorzadzie-powiatowym/?on=01.03.2016
http://prawo.legeo.pl/prawo/ustawa-z-dnia-5-czerwca-1998-r-o-samorzadzie-powiatowym/?on=01.03.2016


Uzasadnienie  

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 35a ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27.08.1997 r.  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U.  

z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.) powiat przekazuje Wojewodzie roczną informację z realizacji 

powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Rada Powiatu 

Wołomińskiego Uchwałą Nr XXV – 256/2016 dnia 17 marca 2016r. przyjęła do realizacji 

„Powiatowy Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Wołomińskim 

na lata 2016-2021”. 

Realizując powyższą uchwałę, przedkłada się Radzie Powiatu informację z realizacji 

programu w 2018 r., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwróciło się do podmiotów wskazanych  

w Programie o udzielenie informacji o stopniu realizacji uchwalonego przez Radę Powiatu 

Programu. Poproszono również o informację o innych dodatkowych działaniach skierowanych 

do środowiska osób niepełnosprawnych, nie ujętych w Programie, które zostały podjęte w 2018 

roku.   

W odpowiedzi otrzymano informacje z gmin Powiatu Wołomińskiego, wydziałów 

merytorycznych Starostwa Powiatowego, Powiatowego Urzędu Pracy, samorządowych 

jednostek organizacyjnych oraz innych specjalistycznych instytucji, placówek oświatowych  

i organizacji pozarządowych. 


