
UCHWAŁA NR 277/XLIII/2018 
RADY POWIATU WRZESIŃSKIEGO 

z dnia 23 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji 
zawodowej i społecznej

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.) oraz 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.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 265/XLI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. Rady Powiatu Wrzesińskiego 
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej 
i społecznej załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wrzesińskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE do uchwały Rady Powiatu Wrzesińskiego w sprawie zmiany uchwały 

Rady Powiatu Wrzesińskiego nr 265/XLI/2018 z dnia 22 marca 2018 r. o podziale 

środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

na zadania realizowane w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej

Po dokonaniu częściowego rozliczenia, środki finansowe z dofinansowania zaopatrzenia 

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów zostają przeznaczone na dofinansowanie 

likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych.

W związku z powyższym zasadna jest zmiana załącznika do uchwały Rady Powiatu 

Wrzesińskiego nr 265/XLI/2018 z dnia 22 marca 2018 r., polegająca na zmniejszeniu lub

zwiększeniu zaplanowanych na 2018 r. kwot. I tak:

Lp. Nazwa zadania Plan 
na 2018 r. Zmiany (+)(-) Plan po zmianach

I Rehabilitacja zawodowa 85 000,00 zł - 85 000,00 zł

1.

udzielanie osobom 
niepełnosprawnym dotacji na 

rozpoczęcie działalności 
gospodarczej albo rolniczej albo 

na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej (art,12a)

25 000,00 zł - 25 000,00

2.

dokonywanie zwrotu wydatków 
na instrumenty i usługi rynku 

pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych 

poszukujących pracy i nie 
pozostających w zatrudnieniu 

(art. 11)

60 000,00 zł - 60 000,00 zł

II Rehabilitacja społeczna 2 614 861,00 zł - 2 614 861,00 zł

1.
dofinansowanie uczestnictwa 
osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych

120 000,00 zł - 120 000,00 zł

2.

dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, w 
komunikowaniu się i 

technicznych
175 000,00 zł + 15 000,00 zł 190 000,00 zł

3.
dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych

41 845,00 zł - 41 845,00 zł



4.

dofinansowanie zaopatrzenia w 
sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i 
środki pomocnicze przyznawane 
osobom niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych przepisów

518 456,00 zł - 15 000,00 zł 503 456,00 zł

5.

finansowanie w części kosztów 
działania warsztatów terapii 

zajęciowej w tym:
WTZ we Wrześni 

WTZ w Rudzie Komorskiej 
WTZ w Czeszewie

1 759 560,00 zł

799 800,00 zł 
479 880,00 zł 
479 880,00 zł

-

1 759 560,00 zł

799 800,00 zł 
479 880,00 zł 
479 880,00 zł

Razem poz. I, I I : 2 699 861,00 zł 0,00 2 699 861,00 zł


