RADA POWIATU
PABIANICKIEGO

UCHWAŁA NR VII/42/15
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 26 marca 2015 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków na ich realizację w 2015 roku,
otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U z 2013 poz.595, poz.645, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z 2010 r. Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209,
poz. 1243, Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz.1645,
z 2014 r. poz. 877, poz. 1457, poz. 1873), Rada Powiatu Pabianickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Środki finansowe otrzymane z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przypadające według algorytmu w 2015 roku dla Powiatu
Pabianickiego, w kwocie 2.576.579,00 zł przeznacza się na realizację zadań z zakresu
zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
§ 2. Środki w kwocie 75.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu zatrudniania
i rehabilitacji zawodowej, w tym:
1) dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu -75.000,00 zł.
§ 3. Środki w kwocie 2.501.579,00 zł przeznacza się 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 – 250.000,00 zł;
3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
- 230.000,00 zł;
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
– 76.566,00 zł;
5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
- 835.313,00 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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