Projekt
z dnia 20 listopada 2019 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XII/.../2019
RADY POWIATU W OLEŚNIE
z dnia 29 listopada 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019 roku
w
sprawie określenia zadań i środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, 924, 1495, 1696 i 1818) Rada Powiatu w
Oleśnie uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr V/26/2019 Rady Powiatu w Oleśnie z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie
określenia zadań i wysokości środków finansowych przeznaczonych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Oleskiego na 2019 rok otrzymuje nowe brzmienie o treści określonej w
załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/.../2019
Rady Powiatu w Oleśnie
z dnia 29 listopada 2019 r.
§ 1. Przyjmuje się następujący podział środków finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej w roku 2019:
1) zwrot wydatków na instrumenty rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych bezrobotnych albo
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) – 1.880,14 (słownie: jeden tysiąc osiemset
osiemdziesiąt złotych 14/100);
2) udzielanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – 65.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt
pięć tysięcy złotych, 00/100);
3) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z wyposażeniem stanowiska
pracy stosownie do potrzeb osób niepełnosprawnych (art. 26e) – 0,00 zł (słownie: zero złotych, 00/100).
§ 2. Przyjmuje się następujący podział środków
społecznej w roku 2019:

finansowych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji

1) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust.1 pkt 8) - 1.176.240,00 zł
(słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści złotych, 00/100);
2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a
ust. 1 pkt. 7 lit. a ) - 0,00 zł (słownie: zero złotych , 00/100);
3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. b) –
2.228,12 zł (słownie: dwa tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych 12/100);
4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. c) –
262.535,74 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych 74/100);
5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. d) - 40.000,00 zł (słownie:
czterdzieści tysięcy złotych, 00/100);
6) dofinansowanie na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. f) 0,00 zł (słownie: zero złotych, 00/100).
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