
UCHWAŁA NR XXXVIII/199/2018 

RADY POWIATU W PIŃCZOWIE 

z dnia 27 marca 2018 roku 

 
w sprawie określenia zadań finansowanych w 2018 roku ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
 
 
          Działając na podstawie art.12 pkt 11 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz.1868 z późn. zm.) oraz art. 35a ust.3 i art.48 ust.1 pkt 1 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (t.j.: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z,  w związku   z  §2 ust.2 i §6 ust.1 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu 

przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

samorządom wojewódzkim  i powiatowym (t.j.: Dz. U. z 2017 poz. 538) Rada Powiatu 

uchwala co następuje: 

 
§1. Zatwierdza się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w powiecie pińczowskim, na które zostają przeznaczone środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku zgodnie planem 

finansowym PFRON w wysokości  1 170 403,00 zł z tego: 

 

      1. W zakresie rehabilitacji zawodowej                                     20 000,00 zł 
          a) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby 

             niepełnosprawnej                                                               20 000,00 zł 
 
      

2. W zakresie rehabilitacji społecznej kwotę 1 150 403,00 zł              
  

a) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 168 123,00 zł 
b) dofinansowanie do uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych i młodzieży oraz ich  

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 54 000,00 zł 
c) dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, technicznych  

i w komunikowaniu się 40 000,00 zł  
d) dofinansowanie sportu , kultury i turystyki 8 500,00 zł 
e) zobowiązania dot. dofinansowania kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej 

w Pińczowie 879 780,00 zł. 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia  

2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 

 
Przewodniczący 
Rady Powiatu 

Ireneusz Gołuszka 


