
UCHWAŁA Nr XXV/213/2008

Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia ^  ^ s^°Pa^a 2003 roku

w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/140/2008 Rady Powiatu Łowickiego z 
dnia 27 lutego 2008 roku zmienionej Uchwałą Rady Powiatu Łowickiego Nr 

XXI/185/2008 z dnia 27 sierpnia 2008 roku oraz Uchwałą Rady Powiatu 
Łowickiego Nr XXII/196/2008 z dnia 30 września 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 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 XXII/196/2008 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
30 września 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



z dnia

r
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr JfI^ l^ .? .?Sad y Powiatu Łowickiego

Środki finansowe z PFRON na 2008 rok

28 listopada 2008 roku

Lp Nazwa zadania
P lan  n a  2008r. 
p rzed  zm ianam i 
(w zł)

Kwoty 
przesunięć:

Plan po 
zmianach

l 2 3 4 5

I Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej 
osób niepełnosprawnych:

1 . Dokonywanie zwrotu kosztów  w yposażenia stanowiska 
pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e)

390.836 -12.436,56 378.399,44

2. Przyznawanie osobom  niepełnospraw nym  środków  na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie w kładu do 
spółdzielni socjalnej (a rt.l2a),

30.000 + 12.436,56 42.436,56

3. Finansowanie kosztów  szkolenia i przekw alifikow ania zawodowego 
osób niepełnospraw nych (art. 40), 2.000 -2 .0 0 0 0

4. Dokonywanie zw rotu kosztów  w ynagrodzenia osoby niepełnosprawnej 
oraz składek na ubezpieczenia społeczne od  tego wynagrodzenia (art.26f)

Łącznie rehabilitacja zawodowa 422.836 -2 .0 0 0 420.836

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

5 Dofinansowanie uczestnictw a osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w 
turnusach rehabilitacyjnych

210.000 - 18.763 191.237

6 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 7.149,09 -2 .0 0 0 5.149,09

7 D ofinansow anie zaopatrzenia w  sprzęt rehabilitacyjny, przedm ioty ortopedyczne i 
środki pom ocnicze przyznaw ane osobom  niepełnospraw nym

296.120,91

+ 10 .513 ,20  
+  2.000 

+ 1 8 .7 6 3  
+  2.000

329.397,11

8 D ofinansow anie likw idacji barier architektonicznych, w  kom unikow aniu się 
i technicznych, w  zw iązku z indywidualnym i potrzebam i osób niepełnosprawnych 104.000 -10 .513 ,20 93.486,80

9. D ofinansow anie kosztów  tw orzenia i działania w arsztatów  terapii zajęciowej(art. 35a) 820.840 820.840

Łącznie rehabilitacja społeczna 1.438.110 1.440.110

Środki dla powiatu ogółem:
1.860.946 1.860.946


