RADA POWIATU
PABIANICKIEGO

UCHWAŁA NR XXXVIII/274/09
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 19 marca 2009 roku
w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2009
roku, otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; zmiana: Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113,
poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.
1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz.1759, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz.1218,
Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458) oraz 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 2008 r. Nr 14, poz.92, Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505, Nr 237, poz. 1652, z 2009 r.,
Nr 6, poz. 33 ) i informacji o wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2009 roku na realizację zadań przez Powiat
Pabianicki, Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2008 roku w kwocie: 2.697.817,00
złotych przeznaczyć na realizację zadań z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych.
§ 2. Środki w kwocie: 200.000,00 złotych przeznaczyć na zadania z zakresu zatrudniania
i rehabilitacji zawodowej, w tym:
1. dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej– 184.000,00 zł.
2. kierowanie osób niepełnosprawnych na szkolenia – 16.000,00 zł.
§ 3. Środki w kwocie: 2.497.817,00 złotych przeznaczyć na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji społecznej, w tym:
1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej
– 1.109.700,00 zł;
2. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – 298.117,00 zł;
3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
- 180.000,00 zł;
4. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
– 180.000,00 zł;

5. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów - 650.000,00 zł.
6. art.36 organizacje pozarządowe: 80.000,- zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pabianickiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Pabianicach.
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