
 
 
 
 
 
 

Uchwała nr  ............... 
Rady Miasta Lublin 
z dnia  ................... 

 

w sprawie przyjęcia “Programu działań na rzecz niepełnosprawnych 
mieszkańców Miasta Lublin w latach 2013 - 2015”. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w związku z art. 35a ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 ze zm.) - Rada 
Miasta Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1 

Uchwala się „Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta 
Lublin w latach 2013 - 2015”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

1. Monitorowanie realizacji Programu powierza się Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy 
Rodzinie w Lublinie. 

2. Realizatorzy programów w terminie do 31 stycznia każdego roku przedkładają do 
MOPR informację o realizacji zadań z poprzedniego roku kalendarzowego. 

3. Instytucje statutowo powołane do gromadzenia informacji o osobach 
niepełnosprawnych przedkładają do MOPR w okresie do 31 stycznia każdego roku 
zbiorcze zestawienie danych niezbędnych do tworzenia i ewaluacji programów za 
poprzedni rok kalendarzowy.   

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

           Przewodniczący 

Rady Miasta Lublin 

 

            Piotr Kowalczyk 

 

 

 



  

 

UZASADNIENIE 

 
  

Uchwałą Nr 874/XXXVII/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 26 stycznia 2006 
roku został przyjęty “Program działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców 
Lublina na lata 2006 – 2007”. Także Uchwałą Nr 275/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z 
dnia 21 lutego 2008 roku został przyjęty “Program działań na rzecz 
niepełnosprawnych mieszkańców Lublina na lata 2008 – 2013”. W związku z 
potrzebą kontynuacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych w latach 2014 – 2020 
zostały zebrane dane dotyczące działań na rzecz środowiska osób 
niepełnosprawnych, a na ich podstawie opracowany nowy program. 

Zgodnie z art. 35 a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku                       
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych 
(DZ. U. Nr 123, poz. 776, ze zm.) program ten jest zgodny ze „Strategią 
Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Lublin na lata 2013 – 2015” 
uchwaloną w dniu 8 września 2005 roku uchwałą Nr 797/XXXIII/2005 Rady Miasta 
Lublin. 
 


