
UCHWAŁA NR XL/230/14
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 5 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2014 r.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy 
z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), uchwala się, co 
nastepuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/215/14 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie 
określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2014 r., załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2014 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Rafał Mazur
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Uzasadnienie
W trakcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powstał deficyt na zadaniu pn. "dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych", uniemożliwiający 
udzielenie dofinansowania wnioskodawcom spełniającym warunki do otrzymania przedmiotowego dofinansowania 
w bieżącym roku. Z tych względów dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych kwoty w wysokości 20.000,00 zł umożliwi pozytywne 
rozpatrzenie większej liczby wniosków kwalifikujących się do otrzymania przedmiotowego dofinansowania. 
Z uwagi, iż aktualnie na zadaniu pn. "dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze" pozostają wolne środki finansowe, istnieje możliwość przesunięcia brakującej 
kwoty, o której mowa wyżej, na dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych. Aktualny podział 
środków przedstawia załącznik do niniejszej uchwały. 
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                           Załącznik    

                                                               do Uchwały Nr XL/230/14 

         Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

         z dnia 5 czerwca 2014 r. 

 

 

 

 Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania 

z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2014 r. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Podstawa  

prawna * 

Kwota  

w zł 

1 Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych 

art. 35a ust. 1 pkt 7a 120.000,00 

2 Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i  w 

komunikowaniu się, w związku z  

indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych   

art. 35a ust. 1 pkt 7d 0,00 

3 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki 

art. 35a ust. 1 pkt 7b 24.572,26 

4 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 

art. 35a ust. 1 pkt 7c 204.957,74 

 Razem x 349.530,00  

 

5 Dofinansowanie kosztów działalności 

warsztatów terapii zajęciowej 

art. 35a ust. 1 pkt 8 443.880,00 

 

 

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) 
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