
UCHWAŁA NR    /2018 
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 20 grudnia 2018 r. 

 
w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/250/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 

2018 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 
niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających 

według algorytmu w 2018 r. 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 511 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1. W uchwale nr XXXIV/250/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 2018 r. 
w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych 
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających według algorytmu 
w 2018 r. wprowadza się następujące zmiany: 
1) §1 otrzymuje brzmienie: 
„§1. Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018 roku dla Powiatu Krapkowickiego 
w wysokości 882.410,00 zł.” 
2) §2 otrzymuje brzmienie: 
„§2.1. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 roku 
wynosi 864.431,00 zł. 
2. Podział środków na realizację poszczególnych zadań kształtuje się następująco: 
1) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej 497.880,00 zł, 
2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 34.878,00 zł, 
3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych 

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 56.000,00 zł, 
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 4.860,00 zł, 
5) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
270.813,00 zł,  

6) beneficjentami wsparcia ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się 
i technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 mogą być osoby niespełniające warunków 
uczestnictwa w programie pilotażowym „Aktywny samorząd.” 

2) §3 otrzymuje brzmienie: 
„§3. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2018 roku wynosi 
17.979,00 zł.” 
 

§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 
 

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 

 
 



U z a s a d n i e n i e 
 

do projektu uchwały Rady Powiatu Krapkowickiego 
 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/250/2018 Rady Powiatu Krapkowickiego z dnia 22 marca 
2018 r. w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób 

niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania przypadających 
według algorytmu w 2018 r. 

 
Mając na celu efektywne wykorzystanie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych proponujemy niewykorzystane środki z zadań: „dofinansowanie do usług 
tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osób niepełnosprawnych” w wysokości 500 
zł i „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych” w wysokości 122 zł oraz z zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w wysokości 
21 zł przesunąć na zadanie „dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów”. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt Uchwały został opracowany i będzie referowany przez Beatę Krzeszowską – Strokę Dyrektora 
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krapkowicach. 


