
Uchwała  Nr XVIII/102/2019

Rady Powiatu w Lipsku

z dnia 29 listopada 2019 r.

w  sprawie  zmiany  uchwały  Nr  XVII/94/2019  Rady  Powiatu  w  Lipsku  z  dnia  30
października  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  11  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998r.  o  samorządzie  powiatowym

 (Dz. U. z 2019 r.,  poz. 511)
- art. 35a ust. 1 pkt 7, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji

zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r.,  poz. 1172 z późn. zm.),  

RADA POWIATU uchwala, co następuje:

§1
W uchwale Nr  XVII/94/2019 Rady Powiatu w Lipsku z dnia  30  października 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,  wprowadza  się  następujące
zmiany:
1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§2
Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu

Józef Sosnowski

                                                                                        
 Załącznik Nr  1



                                                      do Uchwały Nr XVIII/102/2019
Rady Powiatu w Lipsku
 z dnia 29.11.2019 roku

PLAN BUDŻETOWY NA 
2019 ROK PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU 

REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Nazwa zadania zł

Środki na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, 
w tym:

1 786 306 zł

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

1 331 008 zł

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

165 486 zł

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

40 225 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) 

234 647 zł

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

14 940 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:

42 495 zł

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

42 495 zł

Środki finansowe na zadania ogółem 1.828 801 zł

    PRZEWODNICZĄCY RADY 
         POWIATU W LIPSKU

  Józef Sosnowski


