UCHWAŁA NR XXV/135/2016
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 26 października 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.
U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 127,
poz. 721 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie
algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808 z późń.
zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XVIII/87/2016 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 30 marca
2016 r. w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku, otrzymuje brzmienie określone 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 do Uchwały Nr XXV/135/2016
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 26 października 2016 r.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowane w 2016 roku ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Numer ewidencyjny powiatu 325
Lp.
1.

2.

3.

4.

Wyszczególnienie
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej – art. 26e
§ 6270
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika
powiatowego urzędu pracy art. 40
§ 3030
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - art. 12a
§ 3030
Zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w
zatrudnieniu – art. 11 ust. 2
§ 3030
Razem rehabilitacja zawodowa

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8
§ 2450
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.
35a ust. 1 pkt 7 lit.A,
§ 3030
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowanie się i technicznych na wnioski indywidualnych
osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. D
§ 3030
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. C
§ 6270
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
§ 3030
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. B
§ 2450
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza
przewodnika art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. F

Plan w złotych
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-
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-

Razem rehabilitacja społeczna

1 139 215

Ogółem

1 163 540
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