UCHWAŁA NR 440.LI.2018
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY
z dnia 15 maja 2018 r.
w sprawie określenia na 2018 rok zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.), w związku z art. 92 ust.1 pkt.1
oraz z art. 12 pkt.11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868,
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się wykaz zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok, zgodnie z załącznikim do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Leszek Wrotniewski
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Załącznik
do Uchwały nr 440.LI.2018
Rady Miejskiej Jeleniej Góry
z dnia 15 maja 2018 r.

Wykaz zadań, na które przeznacza się środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na 2018 rok.

Lp.

Wyszczególnienie

Kwota (w złotych)

1

2

3

Ogółem:
I. Rehabilitacja zawodowa
1.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie
wkładu do spółdzielni socjalnej przez osoby niepełnosprawne.
2.
Finansowanie wydatków na usługi i instrumenty rynku pracy na rzecz
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w
zatrudnieniu.
II. Rehabilitacja społeczna
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych.
2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu
się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych.
3. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
4.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, w tym:

5.

1 821 129,00
36 600,00
30 000,00

6 600,00
1 784 529,00
180 000,00
170 000,00
50 000,00

424 769,00

- sprzęt rehabilitacyjny,

8 000,00

- sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji i osób prawnych,

7 000,00

- przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze.

409 769,00

Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.

959 760,00
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