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UCHWAŁA Nr 131/XXI/08
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 czerwca 2008 roku
w sprawie: przekazania zada ń związanych z rehabilitacj ą zawodową i zatrudnianiem
osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 5 ust. 2, art. 12 pkt. 8 lit. h i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia
5 czerwca 1998r. o samorz ądzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z pó źn. zm.)
uchwala się, co następuje :
§ 1. Przekazać Prezydentowi Miasta Bydgoszczy do prowadzenia zadania nale żącego
do właściwości rzeczowej i miejscowej Starosty Bydgoskiego okre ślone w art. 35 a ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r. Nr 14, poz. 92 ) obejmuj ące:
- opracowywanie i realizacj ę zgodnych z powiatow ą strategią dotyczącą rozwiązywania
problemów społecznych, powiatowych programów dzia łań na rzecz osób niepe łnosprawnych
w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób
niepełnosprawnych,
- współpracę z organizacjami pozarz ądowymi i fundacjami działaj ącymi na rzecz osób
niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji zawodowej,
- pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla osób niepe łnosprawnych, ich szkolenie
i przekwalifikowanie,
- przyznawanie środków osobie niepełnosprawnej na podj ęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej,
- zwrot kosztów poniesionych w zwi ązku z przystosowaniem tworzonych i istniej ących
stanowisk pracy pracodawcy zatrudniaj ącemu co najmniej 36 miesięcy osoby
niepełnosprawne.
- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby bezrobotnej poszukuj ącej pracy nie
pozostaj ącej w zatrudnieniu dla pracodawcy, który przez okres co najmniej 36 miesi ęcy j ą
zatrudni,
- kierowanie osób niepełnosprawnych, wymagaj ących specjalistycznego programu szkolenia
oraz rehabilitacji leczniczej do specjalistycznych o środków szkoleniowo-rehabilitacyjnych,
- doradztwo organizacyjno-prawne i ekonomiczne w zakresie dzia łalności gospodarczej lub
rolniczej podejmowanej przez osoby niepe łnosprawne,
- współpracę z organami rentowymi w zakresie wynikaj ącym z odrębnych przepisów,
- współpracę z właś ciwym terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli miejsc
pracy osób niepełnosprawnych.
§ 2. Szczegółowe warunki przyj ęcia powierzonych zada ń określone zostaną
w porozumieniu zawartym pomię dzy Starostą Bydgoskim a Prezydentem Miasta Bydgoszczy
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Przew dnicz ący
By. ,,oskiego
Rady Powi
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Uzasadnienie
Wprowadzenie tej uchwały ma na celu całkowite uporządkowanie zagadnie ń związanych
z kompetencjami Powiatowego Urz ę du Pracy dot. rehabilitacji zawodowej i zatrudniania osób
niepełnosprawnych.
Stanowi o tym art. 35a ustawy z dnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz. 92)

