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Do  zadań powiatu realizowanych w ramach ustawy z dnia 27 sierpnia 1997  r.  o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób  niepełnosprawnych  (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z
późn. zm.) należy:

    1. opracowywanie  i realizacja,    zgodnych z powiatową strategią dotyczącą rozwiązywania
 problemów    społecznych, powiatowych programów działań na rzecz osób  niepełnosprawnych
   w zakresie:
    1. rehabilitacji społecznej,
    2. rehabilitacji zawodowej      i zatrudniania,
    3. przestrzegania praw osób      niepełnosprawnych;    

    4. współpraca  z instytucjami    administracji rządowej i samorządowej w opracowywaniu  i
realizacji    programów, o których mowa w pkt 1;
    5. udostępnianie  na potrzeby Pełnomocnika i samorządu województwa    oraz
przekazywanie  właściwemu wojewodzie uchwalonych przez radę powiatu    programów, o 
których mowa w pkt 1, oraz rocznej informacji z ich realizacji;
    6. podejmowanie działań zmierzających    do ograniczania skutków niepełnosprawności;
    7. opracowywanie  i przedstawianie    planów zadań i informacji z prowadzonej  działalności
oraz ich udostępnianie    na potrzeby samorządu  województwa;
    8. współpraca  z organizacjami    pozarządowymi i fundacjami działającymi na rzecz  osób
niepełnosprawnych    w zakresie rehabilitacji społecznej i  zawodowej tych osób;
    9. finansowanie  z Funduszu    wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w
 ustawie    o promocji, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych  zarejestrowanych    jako
poszukujące pracy niepozostające w  zatrudnieniu;
    10. dofinansowanie: 
    1. uczestnictwa osób niepełnosprawnych      i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
    2. sportu, kultury, rekreacji      i turystyki osób niepełnosprawnych,
    3. zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny,      przedmioty ortopedyczne i środki  pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym      na podstawie  odrębnych przepisów,
    4. likwidacji  barier architektonicznych,      w komunikowaniu się i technicznych, w  związku
z indywidualnymi potrzebami      osób niepełnosprawnych,
    5. rehabilitacji dzieci i młodzieży;

    6. dofinansowanie kosztów    tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej;
    7. pośrednictwo pracy i poradnictwo    zawodowe dla osób niepełnosprawnych, ich
szkolenie oraz przekwalifikowanie;
    8. przyznawanie środków,    o których mowa w art. 12a;
    9. realizacja zadań, o których    mowa w art. 26, art. 26d i art. 26e;
    10. zlecanie zadań zgodnie    z art. 36;
    11. kierowanie  osób niepełnosprawnych,    które wymagają specjalistycznego programu 
szkolenia oraz rehabilitacji    leczniczej i społecznej, do  specjalistycznego ośrodka
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szkoleniowo-rehabilitacyjnego    lub innej  placówki szkoleniowej;
    12. współpraca z organami    rentowymi w zakresie wynikającym z odrębnych przepisów;
    13. doradztwo  organizacyjno-prawne    i ekonomiczne w zakresie działalności 
gospodarczej lub rolniczej podejmowanej    przez osoby niepełnosprawne;
    14. współpraca z właściwym    terenowo inspektorem pracy w zakresie oceny i kontroli
miejsc pracy    osób niepełnosprawnych.

Zadania, o których mowa w ust. 1:

    1.  w  pkt 1 lit. a i c, pkt    6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej  rehabilitacji społecznej osób   
niepełnosprawnych, a także w pkt 4, 5, 7  i 8 - są realizowane przez    powiatowe centra
pomocy rodzinie; 
    2.  w  pkt 1 lit. b i c, pkt    6 oraz w pkt 9c w części dotyczącej  rehabilitacji zawodowej osób  
 niepełnosprawnych, a także w pkt 9-9b  oraz 10-13 - są realizowane    przez powiatowe urzędy
pracy. 

 Rada  powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza    środki  Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych     przekazywane samorządowi powiatowemu
na podstawie algorytmu. 

Rodzaje  zadań, które mogą być finansowane ze środków Państwowego    Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych określa rozporządzenie    Ministra  Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie     określenia rodzajów zadań powiatu, które
mogą być finansowane    ze  środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych     (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.).
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