
                                                Projekt Uchwały 

 

 

 

UCHWAŁA NR ……………. 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia………………………… 

 

w sprawie uchwalenia „Powiatowego programu działań na rzecz osób 

niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014 - 2020” 

 

 

 

 Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity:                  

Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, 

poz.  1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, 

poz. 1645) oraz art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645, Dz. U.                         

z 2014 r. poz. 379) 

 

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje: 

 

 

 

§ 1.  Uchwala się „Powiatowy program działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta  

        Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2014 - 2020” stanowiący załącznik do niniejszej  

        uchwały.  

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Rady Miasta 

 
 

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 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. 

 

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

opracowana jest na lata 2014 – 2020. W związku z powyższym proponuje się aby Powiatowy 

program działań na rzecz osób niepełnosprawnych  Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

opracowany został na lata 2014 – 2020.  

 

Program ten został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na posiedzeniu w dniu                     

16 kwietnia 2014 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Piotrków Tryb., 16.04.2014r. 

 


