Uchwała nr XXV/158/2008
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 28 października 2008

zmieniająca uchwałę nr XXII/145/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie
określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2008 roku, z uwagi
na oczywistą omyłkę rachunkową.

Na podstawie art.12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym /tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592 oraz art. 35 a ust. 3 Ustawy z dnia 27
sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych / Dz. U. Nr 123 poz. 776 z późn. zm.) Rada Powiatu Sztumskiego
uchwala, co następuje:

§1
W załączniku nr 1 do Uchwały nr XXII/145/2008 wprowadza się następującą zmianę:
1) w pkt. 1 „środki finansowane na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej” w
zadaniu 1 „finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone
w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych
jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu” kwota w kolumnie pierwszej34.573 zł. zostaje przeniesiona do kolumny drugiej oraz ulega zmniejszeniu na
kwotę-34.572 zł.
2) kwota z kolumny drugiej - 57.786 zł. zostaje przeniesiona do kolumny pierwszej.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 27.06.2008r. Rada Powiatu Sztumskiego podjęła Uchwałę nr XXII/145/2008
w sprawie określenia zadań i zmiany w podziale wysokości środków PFRON na
poszczególne zadania w 2008 roku. W załączniku nr 1 w pkt 1 zadaniu 1 omyłkowo
umieszczono kwotę 34.573 zł. w kolumnie pierwszej (winna figurować w kolumnie drugiej)
oraz powyższa kwota powinna wynosić-34.572 zł., a kwota 57.786 zł. umieszczona w
kolumnie drugiej (winna figurować w kolumnie pierwszej).
Pozostałe warunki określone w Załączniku nr 1 nie uległy zmianie.
W związku z powyższym dla wyeliminowania z obrotu prawnego Uchwały
zawierającej oczywistą omyłkę rachunkową należy podjąć Uchwałę w poprawnym brzmieniu.

