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UoHWAŁA NR

RADY POWIATU LIDZBARSKIEGO

z dnia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2015 r .

w sprawie okreś|enia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabi|itacji osób
Niepełnosprawnych przyznane powiatowi

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi|itacji zawodowej ispołecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.z 201 1 r. Nr 127, poz. 721 zpÓż.n. zm'), oraz $ 2 pkt 2 i
$ 7 ust. 2Rozpoządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie a|gorytmu przekazywania ŚrodkÓw
Państwowego Funduszu RehabiIitacji osób Niepełnosprawnych samoządom wojewódzkim i powiatowym
(Dz' U. Nr88, poz. 808 z pÓżn. zm.) uchwa|a się, co następuje:

$ l. l|ekroć w uchwa|e jest mowa o ustawie _ oznacza to ustawę zdnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabi|itacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepe.tnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127 , poz' 721 z pÓin. zm.).

$ 2' Środki Państwowego Funduszu Rehabi|itacji osÓb Niepełnosprawnych pfyznawane Powiatowi

Lidzbarskiemu pismem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabi|itacji osób Niepełnosprawnych z dnia
13 |utego 2015 r. znakwFl116l2015lw w łącznej wysokości ,1 .406.894 zł (słownie: jeden mi|ion czterysta szeŚć
tysięcy osiemset dziewięĆdziesiąt cztery zlote) przeznacza się na reaIizację następujących zadań:

1)z zakresu zatrudnienia irehabi|itacji zawodowej osób niepełnosprawnych rea|izowanych przez Powiatowy
Uząd Pracy 70.000 zł' w tym na:

a) przyznanie osobie niepełnosprawnej jednorazowych ŚrodkÓw na podjęcie działa|noŚci gospodarczej,
ro|niczej a|bo na wniesienie wkładu do spółdzie|ni socja|nej (arL. 12a ustawy) 35.000 zł,

b) zwrot kosztów wyposafenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (ań. 26e ustawy) 35.000 zł;

2)zzakresu rehabi|itacji społecznej osób niepełnosprawnych rea|izowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie 1.336'894 zł, w tym na:

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabi|itacyjnych (ań.
35a ust. 1 pkt 7 |it.a ustawy) 80.000 zł'

b) dofinansowanie spońu, ku|tury, rekreacji i turystyki osÓb
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit.b ustawy) 7.000 zl,

c) dofinansowanie zaopatzenia W spzęt rehabiIitacyjny'
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
ustawy) 200.000 zł'

d) dofinansowanie |ikwidacji barier architektonicznych' w komunikowaniu się i technicznych w związku

z indywidua|nymi potrzebami osÓb niepełnosprawnych (ań.35a ust' .1 pkt7 |it.d ustawy) 77.000zł,

e) dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza -paewodnika (ań. 35a ust. 1 pkt 7 |it.d
ustawy) 1.15Ą z!t,

f) dofinansowanie kosztÓw tworzenia i dzia]tania warsztatÓw terapii zajęciowej (ań. 35a ust' 1 pkt 8 ustawy)
961.740 ztt,

g) zadania z|ecane zgodnie z ań' 36 ustawy ,|0.000 zł'

s 3' Kwota' o ktÓrej mowa WS 2 pkt 2 |it f uwzg|ędniająca Środki przekazane Powiatowi wdniu 12 stycznia
2015 (. pfez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabi|itacji osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie
kosztów działania WarsztatÓW terapii zajęciowej wynosi 240.435ztt'

$ 4. Uchwała wchodzi w iycie z dniem podjęcia i pod|ega ogłoszeniu w Biu|etynie Informacji Pub|icznej
Starostwa Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim'

niepełnosprawnych dorosłych, dzieci i młodzieży

przedmioty ońopedyczne i Środki pomocnicze
odrębnych przepisów (ań. 35a ust. 1 pkt 7 |it.c
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Uzasadn i en i e

Podjęcie Uchwały Rady Powiatu Lidzbarskiego w sprawie okreś|enia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabi|itacji osÓb Niepełnosprawnych przyznane powiatowi, wynika z ań. 35a
ust' 3 ustawy zdnia27 sierpnia 1997 r. o rehabi|itacji zawodowej ispołecznej orazzalrudnianiu osób
niepe'łnosprawnych (Dz. U.z2011 r.Nr 127,poz.721 zpÓżn. zm.). Zgodnie zRozpo|ządzeniem Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2003 r' w sprawie a|gorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabi|itacji osób
Niepełnosprawnych samoządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88' poz. 808 z pÓżn. zm.), wysokoŚć
środków p|zyznana Powiatowi Lidzbarskiemu na 2015 rok umoŹ|iwi rea|izację zadań, o których jest mowa ww.
ustawie. Sporządziła: Alicja Grodowska


