Projekt
z dnia 8 marca 2021 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie udzielenia Powiatowi Mikołowskiemu pomocy finansowej
Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305).
Rada Miejska w Mikołowie
uchwala:
§ 1. Udzielić z budżetu Gminy Mikołów na 2021 rok pomocy finansowej Powiatowi
Mikołowskiemu na realizację "Programu wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych 25 plus".
§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostaje udzielona w formie dotacji celowej
w wysokości 30.000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).
§ 3. Szczegółowe zasady udzielenia i rozliczenia pomocy finansowej, o której mowa w §
1 określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Gminą Mikołów a Powiatem Mikołowskim.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia .................... 2021 r.
Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U z 2020 r., poz 713 z późn. zm.) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021 r., poz. 305).
"Program wsparcia i rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych - 25 plus" pozwoli na
wypracowanie rozwiązań dotyczących zapewnienia wsparcia w utrzymaniu samodzielności
i niezależności w życiu społecznym, a także w zakresie dotyczącym aktywności zawodowej.
Program adresowany jest do osób, które zakończyły proces edukacyjny. Program będzie
obejmować osoby, które nie zakwalifikowały się do Zakładów Aktywizacji Zawodowej oraz
Warsztatów Terapii Zajęciowej i obecnie przebywają w domu zdani jedynie na pomoc rodziców,
opiekunów.
System wsparcia zapewnia osobom z niepełnosprawnością, przygotowanie do uczestnictwa
w życiu społecznym, a także do podjęcia aktywności zawodowej przez oddziaływanie edukacyjne
i rewalidacyjno-wychowawcze. Jednak nie wszystkie osoby z niepełnosprawnością w tym
sprzężoną mogą z niego skorzystać.
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