UCHWAŁA NR XXXIX/257/18
RADY POWIATU PISZ
z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie określenia zadań powiatu realizowanych w 2018 r. ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 12 pkt 11) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1868, z 2018 r. poz. 130) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046, 1948, z 2017 r.
poz. 777, 935, 1428, z 2018 r. poz. 138) Rada Powiatu Pisz uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Plan środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
otrzymanych przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 r. określa
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zestawienie zadań powiatu realizowanych w 2018 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych oraz plan środków finansowych przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań określa
załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Irena Jatkowska
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/257/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.
Plan środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2018 r.

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej
w tym:

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8
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964 974 zł
559 860 zł
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/257/18
Rady Powiatu Pisz
z dnia 29 marca 2018 r.
Zestawienie zadań realizowanych przez powiat ze środków PFRON w 2018 r.
oraz plan środków finansowych przeznaczonych na poszczególne zadania:
Nazwa zadania
Kwota
I. Zobowiązania
559 860 zł
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
559 860 zł
- art. 35a ust. 1 pkt 8)
II. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań
405 114 zł
1. Rehabilitacja zawodowa i zatrudnianie osób niepełnosprawnych
60 000 zł
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz. U. 2017,
20 000 zł
poz. 1065 z późn. zm.) w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako
poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu – art. 11
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
40 000 zł
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art. 12a
2. Rehabilitacja społeczna:
345 114 zł
Dofinansowanie uczestnictwa osób
dzieci i młodzież niepełnosprawna
31 000 zł
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
dorosłe osoby niepełnosprawne
45 000 zł
– art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. a, w tym:
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. d, w tym:
A. dofinansowanie likwidacji barier
dzieci i młodzież niepełnosprawna
5 000 zł
architektonicznych, w tym:
dorosłe osoby niepełnosprawne
30 000 zł
B. dofinansowanie likwidacji barier
dzieci i młodzież niepełnosprawna
27 000 zł
w komunikowaniu się
dorosłe osoby niepełnosprawne
40 000 zł
i technicznych, w tym:
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c, w tym:
A. dofinansowanie zaopatrzenia
dzieci i młodzież niepełnosprawna
4 000 zł
w sprzęt rehabilitacyjny, w tym:
dorosłe osoby niepełnosprawne
5 000 zł
B. dofinansowanie zaopatrzenia
dzieci i młodzież niepełnosprawna
50 000 zł
w przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie
dorosłe osoby niepełnosprawne
103 014 zł
odrębnych przepisów, w tym:
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
5 000 zł
– art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. b
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika

100 zł
Razem:
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