
UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 grudnia 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., 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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W trakcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, 
pozostały środki na zadaniu pn. „dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki”
w wysokości 258,00 zł w związku z wykorzystaniem przez jedną z organizacji działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowania w części mniejszej, niż przyznane środki. 
Niewykorzystane środki finansowe zostaną przeznaczone na wsparcie finansowe innego zadania 
realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, tj. na dofinansowanie zaopatrzenia 
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.  W związku z powyższym 
zachodzi potrzeba dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Aktualny podział środków przedstawia załącznik 
do niniejszej uchwały.
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                                                                                                Załącznik   
                                                                                                         do Uchwały III/17/2018

   Rady Powiatu Jeleniogórskiego
   z dnia 28 grudnia 2018

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 29 705,67

4 Dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt
rehabilitacyjny,  przedmioty  ortopedyczne  i
środki pomocnicze

art. 35a ust. 1 pkt 7c           271.787,33

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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