
  

 Uchwała Nr XI/99/2019 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 19 września 2019 roku 

 

 
zmieniająca uchwałę w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu 

samorządom powiatowym w roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i 

społecznej, należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów 

pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity  Dz. U. z 2019r., poz. 511 ) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ( tekst jednolity z 2019r. Dz. U., poz. 1172 z późniejszymi zmianami) Rada 

Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 
 Załącznik Nr 1 do  uchwały Nr VI/44/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 27 marca 

2019 r. zmieniony uchwałą Nr VIII/63/2019 Rady Powiatu Stalowowolskiego z dnia 17 czerwca 2019 

r. w sprawie  określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w 

roku 2019 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z 

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

niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie i kierowników 

powiatowych urzędów pracy, otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.  

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

 

 

Ryszard Andres 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 
  



Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr XI/99/2019 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 19 września 2019 roku 

  

Wykaz szczegółowych zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych wraz z podziałem środków na realizację tych zadań w 2019 r. 

 

 
Lp. Określenie zadania Kwota przekazana przez PFRON 

 

I   Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
 Nazwa zadania Podział środków w zł. 

1. 

Finansowanie  wydatków  na instrumenty  lub  usługi 

rynku pracy określone w ustawie  o promocji … w 

odniesieniu do osób niepełnosprawnych 

zarejestrowanych  jako poszukujące pracy niepozostające  

w zatrudnieniu  ( art.11) 

67 000,00 

2. 
Udzielanie osobom niepełnosprawnym  jednorazowo 

środków na podjęcie działalności gospodarczej(art.12a) 
200 000,00 

3. 
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk 

pracy dla osób niepełnosprawnych (art.26e) 
200 000,00 

4. 

Dokonywanie zwrotu  kosztów zatrudnienia  

pracowników  pomagających pracownikom 

niepełnosprawnym  w pracy  (art.26d) 

73 000,00 

                                                           Razem 540 000,00 

 

 

II   Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

     5. 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a) 

 

319 450,00 

6. 
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii 

zajęciowej (art. 35 a ust.1 pkt 8) – zobowiązania 
2 402 460,00 

7. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się  i technicznych w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

(art.35a ust.1 pkt 7 lit. d) 

 

 

83 000,00 

8. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych ( art.35a ust.1 pkt 7 

lit. b) 

 

 

2 000,00 

 

9. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a 

ust. 1 pkt. 7 lit. c) 

 

                      140 550,00 

10. 
Dofinansowanie  usług  tłumacza języka  migowego lub 

tłumacza  przewodnika(art.35a ust.1 pkt 7 lit.f) 

  2 132,00 

 Razem 2 949 592,00zł. 

 Razem środki dla Powiatu w 2019 r.  3 489 592,00 zł. 

 

 


