
UchwaJa Nr V/22/15 
Rady Powiatu w Mogilnie 

z dnia 16 marca 2015 r. 

w sprawie: okreslenia zadan na ktorych realizacjf przeznacza si§ srodki 
z Panstwowego Funduszu Reliabilitacji Osob Niepelnosprawnych 

Na podstawie art. 4 ust 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o 
samorz^dzie powiatowym / Dz. U . z 2013 r. poz. 595 z pozn.zm./, art. 35 a ust. 1 pkt 7a, b, c, 
d, ust. 1 pkt 8 oraz ust. 1 pkt 9a i 9b oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych /Dz. U . z 
2011.127.721 zpozn. zm./. 

Okresla si? zadania, na ktorych realizacj? przeznacza si? srodki z Panstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych, ktore stanowi^ zal^cznik do niniejszej Uchwaly. 

Wykonanie uchwaly powierza si? Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
oraz Dyrektorowi Powiatowego Urz?du Pracy. 

Rada Powiatu 
Uchwala co nastfpuje: 

§ 1 . 

§2 . 

§3 . 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 35 a ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i 

spoiecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych Rada Powiatu okresla zadania na rok 

2015, na ktorych realizacj? przeznacza srodki Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob 

Niepelnosprawnych. 
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Zalfjcznik do Uchwafy NR V/22/15 
Rady Powiatu w Mogilnie 
z dnia 16 marca 2015 r. 

Przeznaczenie srodkow w zl 
— 

Srodki finansowe dla powiatu ogolem 794.722 

1 .Zobowi^zania dotycz^ce dofinansowania kosztow 

dziatalnosci warsztatu terapii zaj^ciowej (art. 35a ust. 1 pkt 

8 W W . ustawy) 

443.880 

2. Udzielenie osobie niepelnosprawnej jednorazowych 

srodkow na rozpocz^cie dziatalnosci gospodarczej, 

rolniczej albo na wniesienie wktadu do spotdzielni 

socjalnej ( art. 12a ww. ustawy) 

30.000 

3. Udzielenie pracodawcy zatrudniaj^cemu osob^ 

niepetnosprawn^ zarejestrowan^ w powiatowym urz^dzie 

pracy jako bezrobotna albo poszukuj^ca pracy 

niepozostaj^c^ w zatrudnieniu zwrotu kosztow 

wyposazenia stanowiska pracy ( art. 26e ww. ustawy) 

30.000 

4. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie 

rehabilitacyjnym (art. 10c ww. ustawy) 

160.000 

5.Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz^t rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze (art. 35a ust. 

1 pkt 7c W W . ustawy) 

98.742 

6. Dofinansowanie sportu, kultury, turystyki i rekreacji 

(art.35aust.l pkt 7b) 

2.100 

7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

technicznych i w komunikowaniu si? (art.35a ust.l 

pkt 7d) 

30.000 


