Uchwała Nr XXXVII.210.2013
Rady Powiatu w Lesku
z dnia 27 września 2013 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXI.182.2013 z dnia 12 marca 2013 r.
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2013 r. w Powiecie Leskim.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) i art. 35a ust. 3 w zw. z art. 48 ust.1 pkt
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 z późn. zm.) oraz § 4 i § 6 ust. 1
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. z 2003 r. Nr 88, poz.808 z późn. zm.).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§1
Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane
na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej – 807 120 zł
§2
Określa się zakres oraz wysokość środków Funduszu przyznanych na realizację
zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych [zadania
realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy] w kwocie - 0,00 zł, w tym na:
1) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie
o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące
pracy i nie pozostające w zatrudnieniu –
0, zł
2) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej –

0 zł

3) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych,
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej
lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego –
0 zł
4) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku
z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb
wynikających z niepełnosprawności osób na ich nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem
przez służby medyczne tych potrzeb –
0 zł
5) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy –
0 zł

6) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej –
0 zł
7) dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek
na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia –
0 zł
8) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych –

0 zł

9) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych
osób niepełnosprawnych –
0 zł
§3
Określa się zakres oraz wysokość środków Funduszu na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej [zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie] w kwocie 807 120 zł, w tym na:
1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatu terapii zajęciowej –

665 820 zł

2) dofinansowanie uczestnictwa dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych6 640,00 zł
3) dofinansowanie uczestnictwa dorosłych osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych19 920,00 zł
4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

4 979,40 zł

5) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów- 68 609,05 zł
6) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych41 151,55 zł
7) dofinansowanie likwidacji barier technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami
osób niepełnosprawnych0 zł
8) dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych0 zł
9) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych§4
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

0 zł

