Podpisany przez:
Przemyslaw Cichosz
dnia 30 marca 2021 r.

UCHWAŁA NR XXIX/269/2021
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2021 rok
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020r. poz. 920) oraz art. 35a ust. 3 i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r.
poz. 426 z późn. zm.1))
Rada Powiatu
uchwala
§ 1. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Cichosz

1) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz. U. z 2020r. poz. 568, poz. 875, Dz.U. z 2021r. poz. 159
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Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIX/269/2021
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 marca 2021 r.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej określone zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa), w tym na:

247 238,00 zł

Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy: art.11 ustawy

85 238,00 zł

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: art. 12a ustawy

75 000,00 zł

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej: art. 26e
ustawy

75 000,00 zł

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
w tym także poniesionych przez pracodawcę: art. 40 i art. 41ustawy

12 000,00 zł
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Załącznik nr 2 do uchwały nr XXIX/269/2021
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 30 marca 2021 r.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej określone zgodnie
z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (dalej: ustawa), w tym na:

2 960 680,00 zł

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych: art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy

450 000,00 zł

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze: art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c) ustawy

500 000,00 zł

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych:
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d) ustawy

270 000,00 zł

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika: art. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. f) ustawy

5 000,00 zł

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej: art. 35a
ust. 1 pkt 8 ustawy

1 735 680,00 zł

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 5029AD96-FA56-4FAD-9D2B-64292C458C91. Podpisany

Strona 1

