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UCHWAŁA NR XXXII/293/21 

       RADY POWIATU STRZELECKIEGO    

            z dnia 28 lipca 2021 roku    

                           

zmieniająca Uchwałę Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 r.  

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się                 

w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

i wysokości środków na ich finansowanie. 

Na podstawie art. 35a ust. 1 pkt. 7, 8, 9, 9a, 9b i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                        

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U.  

z 2021 r. poz. 573) Rada Powiatu Strzeleckiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXV/243/20 Rady Powiatu Strzeleckiego z dnia 23 grudnia 2020 roku 

w sprawie określenia zadań realizowanych przez Powiat Strzelecki, na które przeznacza się 

w 2021 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

i wysokości środków na ich finansowanie zmienia się: 

1. § 2, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W zakresie rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych środki PFRON w kwocie 

0,00 zł przeznacza się na: 

1) Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych 0,00 zł 

2) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 0,00 zł                                                                                  

3) Środki na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne 0,00 zł                                                                                        

4) Finansowanie kosztów stażu osób niepełnosprawnych   0,00 zł                                                                                                        

2. § 3, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych środki PFRON w kwocie 

1.632.060,00 zł przeznacza się na dofinansowanie: 

1)Uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 

200.000,00 zł,                                                      

2)Sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych   15.940,00 zł, 

3)Zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze    

przyznawane osobom niepełnosprawnym 518.560,00 zł,    

4)Likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 137.000,00 zł, 

5)Koszty działalności Warsztatów Zajęciowych w Zawadzkiem 759.360,00 zł, 

6)Usługi tłumacza migowego lub tłumacza przewodnika 1.200,00 zł. 

                                                                                                                                               

§2. Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Strzeleckiego. 

 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

     Stefan Szłapa 



2 

 


