UCHWAŁA NR XV/160/2019
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na 2019 rok z późn. zm.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019r. poz. 511 ze zm.1)) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1172
z późn. zm.2))
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. W uchwale nr V/70/2019 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na
2019 z późn. zm, zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Przemysław Cichosz

1) Przepisy
2) Przepisy

wprowadzające zmiany zostały opublikowane w: Dz. U z 2019r. poz. 1815
wprowadzające zmiany zostały opublikowane w: Dz. U z 2019r. poz. 924, poz. 1696
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Załącznik do uchwały nr XV/160/2019
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia 17 grudnia 2019 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:
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a) ustawy

2 291 846,00
218 103,00

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

441 063,00

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

185 000,00

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