
UCHWAŁA N R .

Rady Powiatu Łowickiego 

z dnia

w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu Łowickiego 
z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2016

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
0 samorządzie powiatowym (tj, Dz, U. z 2015r., poz. 1445, 1890) w związku z 
art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 201 lr. 
Nr 127, poz, 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 
1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456 z 2013r.poz.73, poz, 675, 791, 1446, 1645, 
z 2014 poz. 598, 877, 1198, 1457 i 1873, z 2015r. poz. 218, 493, 1240, 1273, 
1359, 1649, 1886, z 2016r. poz. 195) Rada Powiatu Łowickiego uchwała, co 
następuje:

Zmienia się treść załącznika do uchwały Nr XIX/117/2016 Rady Powiatu 
Łowickiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie określenia zadań Powiatu 
Łowickiego na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych w roku 2016, który otrzymuje brzmienie określone w 
załączniku do niniejszej uchwały.

§1

§2

Dalsze zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Łd. Sk-15 ■



UZASADNIENIE

Proponowana zmiana zapisana w załączniku do niniejszej uchwały polega na 

przesunięciu kwot pomiędzy poszczególnymi zadaniami.

I, Rehabilitacja zawodowa:
1. Przeniesienie środków z zadania -  jednorazowe środki dla osób 

niepełnosprawnych na podjecie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej fart. 12 a) w wysokości 

25 000,00 zł
Uzasadnieniem tych zmian jest brak zainteresowania osób niepełnosprawnych 

środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz pracodawców tworzeniem 

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych.

II Rehabilitacja społeczna:
1. Przesuniecie środków z zadania - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości 7.81 zł

Propozycja zwiększenia środków o 25 007,81 zł na zadanie z rehabilitacji społecznej 

tj.: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze przyznawane osoba niepełnosprawnym, a wynika to z bardzo 

dużego zapotrzebowania na tą formę pomocy. Ponadto złożone wnioski przewyższają 

przyznaną kwotę na realizacje w/w zadania na 2016 rok.
>
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Załącznik do Uchwały .....,......
Rady Powiatu Łowickiego z dnia Ó2&.. aJQ$ ą

Środki finansowe z PFRON na 2016 rok

Lp. Nazwa zadania

Plan na 
2016r. przed 

zmianami 
(w zł)

Kwota Plan po 
zmianach

1 2 3 4 5

I Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
1. Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art.26e) 105 000,00 105 000,00
2 Jednorazowe środki dla osób niepełnosprawnych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.l2a) 25 000,00 - 25 000,00 0,00

Łącznie rehabilitacja zawodowa 130 000,00 - 25 000,00 105 000,00

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

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 50 000,00 50 000,00
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 7 800,00 -7,81 7792,19
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 

przyznawane osobom niepełnosprawnym 342 325,00 +25 007,81 367 332,81
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 70 000,00 70 000,00
5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art, 35a) 959 760,00 959 760,00

Łącznie rehabilitacja społeczna 1 429 885,00 + 25 000,00 1 454 885,00
Środki dla powiatu ogółem 1 559 885,00 +- 25 007,81 1 559 885,00




