
UCHWAŁA NR III/23/2018
RADY POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO

z dnia 18 grudnia 2018 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r.

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  ( j.t Dz. U. 
z 2018 r., poz. 995  z  późn. zm. ) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) 
Rada Powiatu Częstochowskiego uchwala:

§ 1. W związku z zakończeniem realizacji zadania z zakresu sportu, turystyki i rekreacji osób 
niepełnosprawnych załącznik do uchwały Nr XXIX/223/2018 Rady Powiatu Częstochowskiego z dnia 
29 marca 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Powiatu

Andrzej Kubat
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Załącznik do uchwały Nr III/23/2018

Rady Powiatu Częstochowskiego

z dnia 18 grudnia 2018 r.

ZADANIA FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI 
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W 2018 R.

Lp. Zadania
Plan wg Uchwały 

nr II/14/2018
z dnia 29.11.2018 r.

Kwota 
zmiany

Plan po 
zmianach

1. Środki finansowe na zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej 32 800 0 32 800

1.1 finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku 
pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
i nie pozostających w zatrudnieniu art.11

7 800 0 7 800

1.2 przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12 a

0 0 0

1.3 dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu 
bankowego art. 13 0 0 0

1.4 zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę :
·adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych,              
·adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie 
w zakładzie pracy  ,
·zakup i autoryzację oprogramowania na użytek 
pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii 
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb 
wynikających z ich niepełnosprawności,
·rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb 
w zakresie w/w kosztów art. 26 ust. 1

0 0 0

1.5 zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikom niepełnosprawnym  w pracy art. 26 d 0 0 0

1.6 zwrot kosztu wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej art. 26 e 25 000 0 25 000

1.7 finansowanie kosztów szkoleni i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych art. 40 0 0 0

1.8 zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 0 0 0

2. Środki finansowe na zadania z zakresu 
rehabilitacji społecznej 1 437 094 0 1 437 094

2.1 dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych art. 35a 
ust. 1 pkt.            7 lit. a 287 899 0 287 899

2.2 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  i turystyki art. 35a 
ust.  1 pkt. 7 lit. b 13 271 (- 1 600) 11 671

2.3 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze art. 35a 
ust. 1 pkt. 7 lit. c

518 221 (+ 1 600) 519 821

2.4 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,                          
w komunikowaniu się i technicznych art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit. 
d 

119 823 0 119 823

2.5 zobowiązania dot. finansowania w części lub całości kosztów 
działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Koniecpolu 
art. 35a ust. 1 pkt. 8

497 880 0 497 880

3. Razem środki (1 + 2) 1 469 894 0 1 469 894
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