
UCHWAŁA NR X/85lI5
RADY POWIATU BRZESKIEGO
z dnia24 września}}Il r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określeniazadańna które prze7nacza się środki
przekazane przez Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Ni ep ełno sprawnych z uw zg1 ędnieni em p lanu fi nansowe go Funduszu.

Na podstawie art.12 pIł. 1 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym ( tj. z2013 r.Dz.U.poz.595 zpóźn.zm.)

Rada Powiatu Brzeskiego ustala co następuje:

§1

W Uchwale Nr IY l43l 15 Rady Powiatu Brzeskieg o z dnia 26 llftego 2015 r .

w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki przekazane przez
Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacj i Osób Niepełnosprawnych
zuwzględnieniem planu finansowego Funduszu § 1otrzymuje brzmienie:
,, Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 2.028.467 zł ( słownie:
dwa miliony dwadzieścia osiem tysięcy czterysta sześcdziesiąt siedem zł)
z uwzgIędnieniem planu finansowego Funduszu.

§2

§ 2 pon.yższej Uchwały otrzymuje brzmienie:
,, P o dział środków na p o szcze gólne zadania wyno si :

I. Z zal<resu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:
a) na podjęcie przez osobę niepełnosprawną zarejestrowaną w powiatowym

urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukuj ącapracy działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
zgodnie zart. 12ustawy 60.000 zł

2. Z zahesu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych:
a) dofinansowanie kosźów tworzenia i dzińaniawarsńatów terapii zajęciowej

-I.I54.700 zł
b) dofinansowanie likwidacj i barier architekto niczny ch, technicznych i w

komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych - 245.870 zł



c) dofinansowanie do uczestrictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
tunrusach rehabilitacyjnych -100.000 zł

d) dofinansowanię zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyj ny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocniczeprzy7nawane na podstawie odrębnych
przepisów - 465.000 ń

e) dofinansowanie do usług tŁumacza języka migowego lub tłumacza
przewodnika - 2.897 ń

§3

Wykonanie UchwaĘ powierza się Zarządowi Powiatu Brzeskiego.

§4

Uchwała wchodzi w Ęciez dniem podjęcia


