[]chwala Nr 205/XXXIX/201 8 ...
RADY POWIATU GORZOWSKIEGO
z dnia 24 wrzejnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwaly nr 194/XXXVII/201 8 Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 26 kwietnia
2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego Srodk6w Pai.rstwowego Fundusztt Rehabititacji
Os6b Niepehosprawrych na realizacjg zadan z, zak'esu rehabilitacji zawodowej i spolecznej na
201 8 r.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy o samorzqdzie powiatowym z dnia 5 czerwca 1998 r.
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z p62n.zm.) oraz art.35a ust. 3 w zwi4zku z att. 48 ust.1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b
niepelnosprawnych ( tj.Dz. U.22018 r. poz.511 z p62n. zm.) oraz rozpotzQdzenia Rady Ministr6w
z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorl.tn-ru przekazywania 6rodk6w Pahstwowego Fundttszu
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych samorz4dot.u wo.lew6dzkim i powiatowym (t.j. Dz. U.
z 2Ol7 r. poz. 538 z poLn. zm.), Rada Powiatu Gorzowskiego uchwala, co nastqpuje:
Srodki na realizacjg zadaf z zakresu rehabilitacji zawodowej
w kwocie 1162 578,00 zl.
Gorzowskiego
i spolecznej dla Powiatu

$ 1. 1. Okre6la sig zadania olaz

2, Na rehabilitacjg zawodowq przeznacza sig Srodki w kwocie 210 000,00 zl w tym na:

1) przyznawanie osobom niepelt.tosprawnym Srodk6w
lozpoczgcie dzialahoici gospodarczej, rolniczej albo

2)

na

0,00 z]

na

wniesieuie wkladu do sp6ldzielni socjalnej (afi. l2a)
refundacje koszt6w wyposa2enia stanowiska pracy osoby 210 000,00 zl
niepehrosprawnej (afi . 26e)

3. Na tehabilitacjg spoleczn4 przeznacza sig Srodki
w tym na:

w l4cznej kwocie 1 552 578,00 zl,

1) zobowiqzania dolyczqce dofinansowania koszt6w dzialania
995'760,00 zl
warsztat6w terapii zajgciowej (art. 35a ust. 1 pkt
rehabilitacyjnych
2) dofinansowanie turnus6w
80 849,00 zl
(al1. 35a ust. 1 pkt 7 lit. A)
rehabilitacyjny,
sprzgt
zaopatrzenia
3) dofinansowanie
przedmioty ortopedyczne i Srodki pomocnicze
260 001,00 zl
(afi. 35a ust. I pkt 7 lit.

8)

w

c)

4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacj i i turystyki
(art. 35a ust. I pkt 7lit. B)
5)

z indywidualnymi potrzebami os6b niepelnosprawnych
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. D)

$

2. Wykonanie uchwaly powierza sig Zarz4dowi Powiatu Gorzowskiemu'

$ 3. Uchwala

109 151,00 zl

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu sig i technicznych, w zwi4zkt

wchodzi w zycie z dniem podjgcia.

106 8l'7,00 zt

