
 Uchwała  Nr IX/43/2019
Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 27 marca 2019 roku

w  sprawie:  PODZIAŁU  ŚRODKÓW  FINANSOWYCH  PAŃSTWOWEGO
FUNDUSZU  REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  NA
ZADANIA  REALIZOWANE  W  RAMACH  REHABILITACJI
ZAWODOWEJ    I    SPOŁECZNEJ  OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
W POWIECIE LIPSKIM NA 2019 ROK.

Na podstawie:

-  art.  12 pkt  5  ustawy z  dnia  5 czerwca 1998 roku o samorządzie  powiatowym (Dz.  U.
z 2019 r. poz. 511),

- art. 35a ust 1 pkt 1,ust. 2, ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018r. poz. 511 z późn.
zm.),

- § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015r. poz. 926).

RADA POWIATU uchwala co następuje:

§ 1

Określa  się  zadania  i  wysokości  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych  przypadających  według   algorytmu  w  2019  rok  na  realizacje  zadań
z zakresu rehabilitacji  zawodowej i społecznej  oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych
(załącznik Nr1 do niniejszej uchwały).

§ 2

Wykonanie  uchwały  powierza  się  Dyrektorowi  Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie
w  Lipsku  w  zakresie  zadań  z  rehabilitacji  społecznej  osób  niepełnosprawnych  oraz
Dyrektorowi  Powiatowego  Urzędu  Pracy  w  Lipsku  w  zakresie  zadań  z  rehabilitacji
zawodowej osób niepełnosprawnych.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019r.

Przewodniczący Rady Powiatu 
                                                                                                          Józef Sosnowski

                                  



 Załącznik Nr  1
                                                      do Uchwały Nr  IX/43/2019

Rady Powiatu Lipskiego z dnia 27.03.2019r.

PLAN BUDŻETOWY NA 
2019 ROK PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa zadania zł

Środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, 
w tym:

1.763 090 zł

1. -  dofinansowanie kosztów tworzenia  i działania warsztatów terapii 
zajęciowej(art. 35a, ust.1pkt 8)

1 599 108 zł

2. - dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 10e)

38 000 zł

3. - dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych                           
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a,ust.1pkt 7d)

10 000 zł

4. - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a, ust. 
1, pkt 7c) 

100 750 zł

5. - dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych (art. 35a, ust. 1, pkt 7b)

15 232 zł

6. Dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza- 
przewodnika (art. 35a, ust 1, pkt 7f )

0  zł

Środki na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 
w tym:

 4 500 zł

1. - zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy  i niepozostających             
w zatrudnieniu (art.11)

 4 500 zł

Środki finansowe na zadania ogółem 1.767 590 zł

                                                                                                   PRZEWODNICZĄCY
                                                                                                 RADY POWIATU  W LIPSKU

                                                                                                          Józef Sosnowski
                                  


