Projekt Prezydenta Miasta
Ruda Ś ląska

UCHWALA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA
z dnia

DRUK Nfi

nil

ITI?

w sprawie uchwalenia programu dzia łań na rzecz osób niepe łnosprawnych i ich integracji
ze społeczeń stwem na lata 2016 - 2020 „Ruda Ś ląska - miastem przyjaznym osobom
niepełnosprawnym"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz ądzie gminnym (tekst
jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 z pó źn. zm .), w zwi ązku z art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 oraz art.
92 ust. 1 pkt li ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm .), art. 34 ust. 7, art. 35a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe ł nosprawnych (tekst
jednolity Dz.0 z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z pó źn. zm .) oraz art. 19 pkt 1 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo ł ecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 163 z pó źn. zm .),
po zaopiniowaniu przez Powiatow ą Społeczn ą Radę ds. Osób Niepe łnosprawnych

na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Ruda Ś ląska
uchwala:

1. Przyj ąć program dzia ł a ń na rzecz osób niepe ł nosprawnych i ich integracji ze spo łecze ństwem
na lata 2016 - 2020 „Ruda Ś ląska - miastem przyjaznym osobom niepe ł nosprawnym" stanowi ący za łącznik
do niniejszej uchwa ły.

52. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Prezydentowi Miasta Ruda Ś ląska.

53. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Zgodnie z art. 35a ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społ ecznej oraz zatrudnianiu osób niepetnosprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2011 r. Dz. U.
y opracowywanie i realizacja, zgodnych z powiatow ą
Nr 127, poz. 721 z pó źn. zm .) do zada ń powiatu nale ż
ł ów działa ń na rzecz
strategi ą dotyczącą rozwi ązywania problemów spotecznych, powiatowych progi au
osób niepe ł nosprawnych w zakresie rehabilitacji spolecznej, rehabilitacji zawodowej i zatrudniania oraz
na rzecz osób niepe łnosprawnych
przestrzegania praw osób niepe ł nosprawnych. Poprzedni program dzia ła ń
ska - miastem przyjaznym osobom
i ich integracji ze spo łecze ń stwem na lata 2014 - 2015 pn. „Ruda Ś lą
Nr PR.0007.7.2014 Rady Miasta Ruda Ś ląska
niepelnosprawnym", przyj ęty zosta ł do realizacji Uchwa łą
z dnia 30. stycznia 2014 r. Celem obecnego programu jest dalsze tworzenie efektywnego systemu
świadcze ń wynikaj ących
wspierania osób niepe ł nosprawnych i ich rodzin z wykorzystaniem do
ł y jest zasadne i nale ży
z poprzedniego programu. W zwi ązku z powyższym podj ę cie niniejszej uchwa
do kompetencji Rady Miasta.

