
Uchwała nr 71/VIII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2011 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 275/XVII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia  
21  lutego  2008  r.  w  sprawie  przyjęcia  “Programu  działań  na  rzecz 
niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin w latach 2008 - 2013”

Na podstawie art.  92 ust.  1 pkt  1 i  ust.  2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze 
zm.),  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 zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 214, poz. 1407 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 1 uchwały w ten sposób, że:
1. dotychczasowa treść § 1 stanowi ust. 1 tego paragrafu,
2. po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zmiany punktu 5 załącznika, o którym mowa w ust. 1 niniejszego 
paragrafu, dotyczące kosztów realizacji działań w poszczególnych 
latach  realizacji  Programu  określone  uchwałami  Rady  Miasta: 
w sprawie uchwały  budżetowej  oraz  w sprawie  określenia  zadań 
z zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  osób 
niepełnosprawnych  oraz  wysokości  środków  Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych 
na realizację poszczególnych zadań w Mieście Lublin na dany rok 
nie wymagają zmiany niniejszej uchwały”.

3. po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację 
Programu  w  danym  roku  kalendarzowym  określane  są  uchwałą 
Rady Miasta Lublin w sprawie uchwały budżetowej oraz uchwałą 
Rady  Miasta  Lublin  w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację poszczególnych 
zadań w Mieście Lublin”.  

§ 2

Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
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§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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