
UCHWAŁA NR L/250/2018
POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 1 października 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 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 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.),uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/224/2018 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie 
określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w 2018 r.:

1) §1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. Dokonuje się podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 r. w kwocie 1.059.373,00 zł na:

- realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie 100.000,00 zł,

- realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie 461.493,00 zł,

- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach w kwocie 497.880,00 zł”,

2) 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 2018 r.

 

Przewodniczący Rady  Powiatu 
Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Pismem nr DF.WRO.284.2018.w.IWR z dnia 2 lipca 2018 r. Prezes Zarządu PFRON poinformował Starostę 
Jeleniogórskiego o zmianach w planie finansowym PFRON i zwiększeniu wysokości środków przypadających 
wg algorytmu dla Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
w roku 2018 r. do kwoty 1.059.373,00 zł, tj. o kwotę 18.002,00 zł. Kwota zwiększenia uwzględnia głównie wzrost 
dofinansowania kosztów pobytu jednego uczestnika w wtz w wysokości 16.596 zł w roku bieżącym (dotychczas 
15.996 zł rocznie na uczestnika). Pozostałą kwotę przeznacza się na wsparcie finansowe zadań realizowanych 
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tj. na dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. W związku z powyższym podział ww. środków finansowych, po 
uzgodnieniu z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawia się następująco:
- 100.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych,
- 461.493,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych,
- 497.880,00 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Kowarach 
prowadzonych przez Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Odział Terenowy w Jeleniej Górze
W związku z powyższym zachodzi potrzeba dokonania zwiększenia środków na zadania – zgodnie 
z przedstawionym załącznikiem do niniejszej uchwały.
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  Załącznik nr 1   

  do Uchwały nr L/250/2018 

Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

z dnia 1 października 2018 r. 
 

 

 

 

 
 Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania z 

zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 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 80.000,00 

2 Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i  w 

komunikowaniu się, w związku z  

indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych   

art. 35a ust. 1 pkt 7d 80.000,00 

3 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i 

turystyki 

art. 35a ust. 1 pkt 7b 29.963,67 

4 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze 

art. 35a ust. 1 pkt 7c          271.529,33 

 Razem x 461.493,00 

 

5 Dofinansowanie kosztów działalności 

warsztatów terapii zajęciowej 

art. 35a ust. 1 pkt 8 497.880,00 

 

 

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

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) 
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