
UCHWAŁA NR .//.¿2../.xC../ 2021 

ZARZĄDU POWIATU W KIELCACH 
z dnia ....¿X ..... 2021 r.

w sprawie kontynuacji Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców
w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”

Na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 5 i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz w związku 
z Uchwałą Nr XXVI/123/2020 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2021 rok uchwala się, co następuje:

§1

1. Zarząd Powiatu zamierza kontynuować Program pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla 

mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, realizowany w latach 

2007-2009 ze środków PFRON na podstawie Porozumienia Nr 2/POSN-POR/13/06 z dnia 

30 listopada 2006 r., od 2011 r. do 2019 r. ze środków finansowych Powiatu Kieleckiego 

oraz Gmin współfinansujących Program, a w 2020 r. ze środków Powiatu Kieleckiego 

i Miasta Kielce na zasadach wskazanych w niniejszej uchwale.

2. W 2021 r. Program sfinansowany zostanie z budżetu Powiatu Kieleckiego oraz Miasta 

Kielce w zakresie ich dotyczącym. Gminy uczestniczące w Programie, korzystające przy 

dowozie osób niepełnosprawnych na zabiegi rehabilitacyjne ze środka transportu będącego 

własnością Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, będą rozliczać się 

bezpośrednio z realizatorem Programu na podstawie zawartych umów.

§2

Wykonywanie zadań przewidzianych w Programie w 2021 r. odbywać się będzie 

w szczególności poprzez:

1) zabiegi rehabilitacyjne udzielane w Powiatowym Centrum Usług Medycznych 

w Kielcach,

2) wypożyczanie sprzętu do rehabilitacji domowej z Powiaiowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach.

3) dowóz osób niepełnosprawnych na rehabilitację do Powiatowego Centrum Usług 

Medycznych w Kielcach, na zasadach określonych w § 1 ust.2 .



§3

W drodze odrębnej uchwały Zarząd Powiatu udzieli stosownego pełnomocnictwa związanego 

z realizacją Programu dla Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach, 

jako lidera tego Programu.

§4

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem niniejszej uchwały sprawuje Członek Zarządu 

Powiatu nadzorujący służbę zdrowia.

§5

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu i Dyrektorowi Powiatowego 

Centrum Usług Medycznych w Kielcach.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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