
RADA POWtrATU
w Olktiszu

32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2
tel. 64i3-12-21

Przyj4c podzial
przydzielonych
uchwaly.

Uchwala Nr V/40/2019
Rady Powiatu w Olkuszu

z dnia 27.03.2019 r.

Rada Powiatu w Olkuszu
uchwala:

w sprawie: podzialu Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacii Os6b Niepelnosprawnych
przyznany'ch na realizacjg zadah w 2019 roku.

Napodstawie art. 35 a, ust'3 ustawy zdnia2T sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (Dz. tJ. 22018 roku, poz. 5ll, z poLn.
zm.) otaz informacji okreSlone.i w piSmie Prezesa Zarzqdu paristwoiego Funduszu
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych, znak: DF,WSA.53.2019.wlWR z inia ll lutego
2019 roku.

$l

srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji os6b Niepelnosprawnych
Fowiatowi olkuskiemu na 2019 rok, zgodnie z zalEcznikiern do niniejszej

$2

Wykonanie uchwaly powierza sig Zarz4dowi powiatu.

$3

Uchwala wchodzi w zycii z dniem podjgcia i podlega podaniu do publicznej wiadomo5ci
tablicy ogloszef w siedzibie Starostwa powiatowego * blkuszr.
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RADA. POIMIATU
w ()tkLnszu

32-300 Oikusz, ul. Micklewicza 2
tel 643-1t'21

Zal1cznik do Uchwaly Nr V/40/2019
Rady Powiatu w Olkuszu z dnia27,03.2019r.

Poz, Zadanie
Wyszczeg6lnienie Kwota w PLN

I
Zadaniazzakresu
rehabilitacji
spolecznej

2 342 359

w tym: l. Dofinansowanie uczestnictwa os6b niepelnosprawnych
i ich opiekun6w w turnusach rehabilitacyjnych /art.35a, ust,l pkt.7,
al.

lit 120 000

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzgt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i Srodki pomocnicze przyznawane osobom
niepelnosprawnym na podstawie odrgbnych przepis6w /art.35a, ust.l
pkt. 7 ,lit cl .

316 739

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu siE itechnicznych, w zwi4zku
z indywidualnymi potrzebami os6b niepelnosprawnych /ar-t. 3 5a, ust. I,
pkt. 7, lit d/.

190 000

4. Dofinansowanie koszt6w dzialania warsztat6w terapii zajgciowej
lart.35, ust l, pkt. 8 lzobowiqzanie dla 95 uczestnik6w WTZ/.

I 690 620

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os6b
niepelnosprawnych latt.35a, ust. I pkt. 7, litbl. 20 000

6. Dofinansowanie uslug tlumacza migowego lub ttumacza przewodnika /
art.35a, ust. 1pkt.7, lit f/ 5 000

II
Ladnia z zakresu

rehabilitacji

zawodowej
400 000

w tvm: I Udzielenie osobom niepelnosprawnym Srodk6w finansowych na
rozpoczEcie dzialalnoSci gospodarczej, ro ln iczej albo na wn ies ien ie
wkladu do sp6ldzielni socjalnej lart.l2a/,

96 000

2. Zwrot koszt6w wyposazenia stanowisk pracy dla pracodawc6w kt6rzy
zatrudniq osoby niepelnosprawne przez okres 36 miesigcy lart.26 el.

274 000

3. Tworzenie stanowisk pracy laft.26g ust.1 pkt 1/ 20 000

4. Finansowanie koszt6w wynagrodzert lart.26 g ust.l pkt 2/ 10 000

m Og6tem na realizacjg zadah dla Powiatu Olkuskiego 2 742 359
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