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Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 3-er?nia 2003 roku.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/140/2008 Rady Powiatu Łowickiego z 
dnia 27 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego 
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych w roku 2008.

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1592, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz.1688, Nr 214, 

^poz .1806 , z 2003 r. Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 167, 
poz. 1759 z 2007r. Nr 173 poz. 1218) w związku z art. 35 a ust.3 ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008r.,Nr 14, poz.92)Rada Powiatu Łowickiego 
uchwala, co następuje:

§1
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/140/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
27 lutego 2008 roku w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które 
przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w roku 2008 otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
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Środki finansowe z PFRON na 2008 rok

XXI/185/2008
Załącznik nr 1 do Uchwały N r.............. Rady Powiatu Łowickiego

z dnia ..Z?.. . 2 . 0 0 3

Lp, Nazwa zadania
Plan na 2008r. 
przed zmianami 
(w zł)

Kwota
przesunięć

Plan po 
zmianach

1 2 3 4 5
I Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej 

osób niepełnosprawnych:
1 . Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e) 289.136 + 16.700 305.836

2. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej (art,12a),

30.000 30.000

3. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego 
osób niepełnosprawnych (art. 40), 2.000 2.000

4. Dokonywanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia (art.26f) 16.700 - 16.700 0

Łącznie rehabilitacja zawodowa 337.836 + , - 16.700 337.836

II Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej określone, w art.35a ust.l pkt 
7 i 8 ustawy:

5 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabi 1 itacyjnych 190.000 190.000

6 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 24.000 - 16.850,91 7. 149,09
7 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i 

środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym 250.000 +  10.319,91 260.319,91

8 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 83.469 +  6.531 90.000

9. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej(art. 35a) 804.840 804.840

Łącznie rehabilitacja społeczna 1.352.309 + , -  16.850,91 1.352.309
Środki dla powiatu ogółem:

1.690.145 +,- 33.550,91 1.690.145
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U z a s a d n i e n i e

Proponowana zmiana zapisana w załączniku do niniejszej uchwały 
polega na przesunięciu środków finansowych z Funduszu pomiędzy

poszczególnymi zadaniami.

Pot, rehabilitacji zawodowej;

Środki finansowe PFRON w wysokości 16.700 zł, które zostały przeznaczone na 
realizację zadania -  dokonywanie zwrotu kosztów wynagrodzenia osoby 
niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tego 
wynagrodzenia zostają przesunięte na realizację zadania - dokonywanie zwrotu 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.
Przesunięcie takie uzasadnione jest tym, iż żaden z pracodawców nie złożył 

^  wniosku o refundację wynagrodzenia jak również żaden z pracodawców nie 
wykazał jakiegokolwiek zainteresowania możliwością skorzystania z tej formy.
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Łowiczu złożonych jest 6 wniosków o zwrot 
kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

Dot. rehabilitacji społecznej:

Środki finansowe PFRON w wysokości 16.850,91 zł, które zostały przeznaczone 
na realizację zadania -  dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych zostają przesunięte na realizację zadania - dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym oraz dofinansowanie 
likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w 
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych .

^  Przesunięcie takie uzasadnione jest rezygnacją z realizacji zadania 
Stowarzyszenia Wspólna Troska” w Skierniewicach z powodu brakujących 
środków jako udziału własnego na dofinansowanie wycieczki i wyjazdu do 
teatru, jak również przyznaniem Stowarzyszeniom niższych kwot na realizację 
w/w zadania z uwagi na ograniczone środki z Funduszu.


