
UCHWAŁA Nr X'u A D l Ml
Rady Powiatu Łowickiego

iia . .4.3 'z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/40/2011 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 
30 marca 2011 roku, zmienionej Uchwałą Nr VIII/57/2011 Rady Powiatu 

Łowickiego z dnia 22 czerwca 2011 roku oraz Uchwałą Nr XI/84/2011 
z dnia 28 września 2011 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2011 rok

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku. 
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 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241, 
z 2010r. Nr 28, poz.142 i 146, z 2011 r. Nr 21, poz. 113,Nr 149 poz. 887,
Nr 217, poz. 1281) 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 201 lr. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016,
Nr 209, poz. 1243, Nr 209, poz. 1244) Rada Powiatu Łowickiego uchwala, 
co następuje:

§1
Załącznik nr 1 do uchwały Nr XI/84/2011 z dnia 28 września 2011 roku 

w sprawie określenia zadań Powiatu Łowickiego na które przeznacza się środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2011 
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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xwZałącznik nr 1 do Uchwały 
Rady Powiatu Łowickiego z dnia 

Środki finansowe z PFRON na 2011 rok
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Lp. Nazwa zadania
Plan na 2011n 

przed
zmianami (w zł)

Kwota
przesunięć

Plan na 
2011 r. po 
zmianach 

(w zł)
1 2 3 4 5

I Zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej
1. D okonyw anie zw ro tu  ko sz tó w  w yposażen ia  stan o w isk a  pracy osoby  n iepełnospraw nej (art.26e) 73.000 73.000
2. P rzyznaw anie osobom  n iepełnosp raw nym  środków  n a  rozpoczęc ie  działa lności g ospodarcze j, ro ln iczej 

albo na w niesien ie  w k ładu  do spó łdz ie ln i socjalnej (art,12a), 87.000 87.000

Łącznie rehabilitacja zawodowa
160.000 160.000

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

4. D ofinansow an ie uczes tn ic tw a  osób  n iepe łn o sp raw n y ch  i ich op iekunów  w tu rn u sach  rehab ilitacy jnych 113.405 -5.199 108.206
5. . D ofinansow anie sportu , k u ltu ry , rek reac ji i tu ry styk i osób  n iepełnospraw nych 6.867 6.867
6. D ofinansow anie zaopatrzen ia  w  sprzęt rehab ilitacy jny , p rzedm io ty  o rtopedyczne i środk i pom ocn icze 

p rzyznaw ane osobom  n iepełnosp raw nym 197.757 + 9.725 
+ 5.199 212.681

7. D ofinansow anie likw idacji barie r  arch itek ton icznych , w  kom unikow an iu  się i te chn icznych , w  zw iązku  z 
indyw idualnym i po trzebam i osób  n iepełnosp raw nych 75.000 -9.725 65.275

8.. D ofinansow anie kosz tów  tw orzen ia  i dz ia łan ia  w arsz ta tów  te rap ii zajęciow ej (art. 35a) 887.760 887.760

Łącznie rehabilitacja społeczna 1.280.789 +,- 14.924 1.280.789

Środki dla powiatu ogółem 1.440.789 1:440.789
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