RADA PO W IA TU W OTWOCKU
ul. Górna 13, 05-400 Otwock
tel. (22) 778-13-34, fax (22) 778-13-38
e-mail: raria@powiat-otwocki pi

UCHWAŁA NR 78/XII/19
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 30 października 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia przystąpienia w charakterze Wykonawcy
do projektu pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej
rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego przez
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie
z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy Państwowym Instytutem Badawczym, realizowanego w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się przystąpienie w charakterze Wykonawcy do projektu
pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji
umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” wdrażanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w partnerstwie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
i Centralnym Instytutem Ochrony Pracy - Państwowym Instytutem Badawczym,
realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
oraz Budżetu Państwa.
§ 2. Zadanie realizowane będzie w latach 2019-2021 przez Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w Otwocku.
§ 3. Realizacja projektu w poszczególnych latach będzie następowała w granicach
kwot określonych uchwałami budżetowymi oraz zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową
Powiatu Otwockiego.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego w Otwocku.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zadaniem Powiatu Otwockiego będzie świadczenie usługi kwalifikacji Uczestników
do rehabilitacji kompleksowej przez zespół orzekający (lekarz orzekający i psycholog),
funkcjonujący jako punkt kwalifikacyjny na terenie powiatu otwockiego. Zadanie
realizowane będzie najpóźniej do 31.07.2021 roku. Powiat Otwocki z tytułu wykonania
zadania otrzyma wynagrodzenie w wysokości nie większej niż 24 900 zł. brutto. Za wykonie
usługi kwalifikacji do rehabilitacji kompleksowej jednej osoby oraz wydania jej orzeczenia
o potrzebie rehabilitacji kompleksowej przewidziano wynagrodzenie w wysokości 830 zł

