Uchwała nr XXIII/154/2012
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 29 maja 2012 roku

w sprawie przystąpienia Powiatu Sztumskiego do realizacji pilotażowego programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd” na
rok 2012.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz.721) Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:
§1
Powiat Sztumski przystępuje do realizacji pilotażowego programu Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Aktywny Samorząd” na rok 2012.
Program obejmuje następujące obszary:
1. obszar A – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. obszar B1 – pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z
oprogramowaniem,
3. obszar B2 – pomoc w zakupie urządzeń lektorskich,
4. obszar B3 – pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich,
5. obszar B4 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu
sprzętu komputerowego i oprogramowania lub urządzeń lektorskich albo
brajlowskich,
6. obszar C – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
7. obszar D – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka
inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
8. obszar E – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
9. obszar F – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki
dla osoby zależnej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
W dniu 28 marca 2012 roku Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła do realizacji pilotażowy
program „Aktywny Samorząd”, który przewiduje powierzenie realizacji programu
adresowanego do indywidualnych osób niepełnosprawnych – samorządom powiatowym.
Na posiedzeniu w dniu 17 maja 2012 roku Uchwałą nr 69/2012 Zarząd PFRON ustalił
kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu w 2012 roku
oraz termin do dnia 31 maja 2012 roku, na składanie oświadczeń w sprawie przystąpienia
samorządu powiatowego do realizacji programu.
W związku z powyższym Oddział Pomorski PFRON dnia 21maja 2012 roku przesłał
zaproszenie do przystąpienia Powiatu Sztumskiego do pilotażowego programu „Aktywny
Samorząd” na rok 2012 oraz zwrócił się prośbą o wyrażenie gotowości realizacji programu.
Program „Aktywny Samorząd” jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu
polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych
Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających
uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do
edukacji. Działania przewidziane w programie uzupełniają plany ujęte w powiatowych
strategiach rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób
niepełnosprawnych.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

