
UCHWAŁA NR LX/1225/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D 
w 2018 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2018 r. , poz. 511, z późn. zm.) oraz uchwały zarządu PFRON Nr 76/2017 z dnia 5 października 
2017r.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Zatwierdzić do realizacji w 2018 roku „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze 
D dotyczącego likwidacji barier transportowych występujących przy przewożeniu osób niepełnosprawnych 
i dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§2. 1. Program wyrównywania różnic między regionami obszar D realizowany będzie przez:

1) Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice-Giszowiec - 
projekt pn. „Zakup i przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych, uczestników zajęć 
terapeutyczno-rehabilitacyjnych w Placówce 25+” – kwota 80 000,00 zł.,
2) Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES - projekt pn. „Przewóz osób niepełnosprawnych 
wymagających dowozu dla realizacji ich rehabilitacji realizowanej w ramach działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej oraz Obozów Terapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Niepełnosprawnych SPES” – kwota 80 000,00 zł.

2. Wymagany wkład własny zabezpieczony jest przez podmioty wskazane w ust.1

§3. Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w 2018 roku na likwidację barier transportowych dofinansowanie 
do programu ze środków PFRON wyniesie:

1) dla Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło Katowice-
Giszowiec 55%,
2) dla Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych SPES 65%.

§4. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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