UCHWAŁA NR XXXV/107/04
RADY POWIATU PABIANICKIEGO
z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie okre lenia zada i wysoko ci rodków na ich realizacj ,
otrzymanych z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorz dzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; zmiana: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806,
z 2003r. Nr 162. poz. 1568) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776;
zmiana: Dz.U. z 1997r. Nr 160, poz. 1082, z 1998r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 663, Nr
137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999r. Nr 49; poz. 486, Nr 90,
poz.1001,Nr 95, poz.1101 i Nr 111,poz.1280, z 2000r. Nr 48,poz.550 i Nr 119,poz.
1249. z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz.1444 i Nr 154,
poz. 1792 i 1800, z 2002r. Nr 169 poz.1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074
oraz z 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844 , Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262) i
informacji o wysoko ci
rodków Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadaj cych według algorytmu w 2004 roku na realizacj zada przez
Powiat Pabianicki, Rada Powiatu pabianickiego uchwalaj co nast puje:

§ 1. rodki finansowe otrzymane z Pa stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadaj ce według algorytmu w 2004 roki: w kwocie 2.611.368,00
złotych przeznaczy na realizacje zada z zakresu zatrudniania, rehabilitacji zawodowej i
społecznej.
§ 2. rodki w kwocie 965.410,00 złotych przeznaczy na zadania z zakresu
zatrudniania i rehabilitacji zawodowej, w tym:
1) udzielanie osobom niepełnosprawnym po yczek na rozpocz cie działalno ci gospodarczej
albo rolniczej -300.000,00 zł;
2) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawc w zwi zku z
przystosowaniem tworzonych lub istniej cych stanowisk pracy, stosownie do potrzeb
wynikaj cych z niepełnosprawno ci osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez
słu by medycyny tych potrzeb - 302.000,00 zł;
3) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób

Niepełnosprawnych - 50.000.00 zł;
4) zobowi zania dotycz ce zwrotu kosztów wynagrodze osób niepełnosprawnych i składek na
ubezpieczenia społeczne -313.410,00 zł.
§ 3. rodki w kwocie 1.645,958,00 złotych przeznaczy na realizacj zada z zakresu
rehabilitacji społecznej, w tym:
1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zaj ciowej
- 1.055.700,00 zł;
2) dofinansowanie uczestnictwa OSÓB niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych - 265.000.00 zł;
3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si i
technicznych, w zwi zku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
-100.000,00 zł;
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
-74.908,00 zł;
5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i rodki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odr bnych przepisów 150.350,00 zł.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza si Zarz dowi Powiatu Pabianickiego.
§ 5. Uchwała wchodzi w ycie; z dniem podj cia i podlega ogłoszeniu na tablicy

ogłosze Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Przewodnicz cy Rady Powiatu
/-/ Zbigniew Mencwal

