
UCHWAŁA NR

Rady Powiatu Łowickiego

z dnia , iGL. . .<20di!> v ♦

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego, na które przeznacza się 
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w 2019 roku

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 511) w związku z art. 35a 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 511, 1000, 1076, 
1925, 2192 i 2354) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zadania Powiatu Łowickiego, na które przeznaczone 
zostaną środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2019 i dokonuje się podziału tych środków 
z uwzględnieniem planu finansowego Funduszu stanowiącego załącznik do 
uchwały budżetowej na rok 2019 w sposób jak w załączniku do niniejszej 
uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dokonał 

podziału środków finansowych z przeznaczeniem nagadania na rzecz osób niepełnosprawnych 

należące do kompetencji samorządów powiatowych ńa podstawie przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 511,1000,1076,1925, 2192 i 2354).

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ww. ustawy Rada Powiatu określa zadania, na które przeznacza 

się środki określone w art. 48 ust 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 

511,1000,1076,1925, 2192 i 2354).



Załącznik do Uchwały....Hl.J.a.w.Jw.Wfl.w..................
Rady Powiatu Łowickiego z dnia

Środki finansowe z PFRON na 2019 rok

Lp. Nazwa zadania Plan na 2019r.

1 2 3

I Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
1, Refundacja kosztów  wyposażenia stanow iska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e) 90 000,00 zł
2. Jednorazowe Środki dla osób niepełnospraw nych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) 20 000,00 zł
Łącznie rehabilitacja zawodowa 110,000,00 zł

II
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art 35a ust 1 pkt 7 i 8 ustawy

3. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnospraw nych i ich opiekunów w  turnusach rehabilitacyjnych 120 000,00 zł
4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 4 000,00 zł
5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pom ocnicze 

przyznawane osobom  niepełnosprawnym 351 074,00 zł
6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w  związku z 

Indywidualnymi potrzebam i osób niepełnosprawnych 70 000,00 zł
7 Dofinansowanie kosztów  tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a) 1 067 760,00 zł

Łącznie rehabilitacja społeczna
1 612 834,00 zł

Środki dla pow iatu  ogółem 1 722 834,00 zł




