
Uchwała Nr XL/325/2014 
Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 24 września 2014 r. 
 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/296/2014 
Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r. 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla Powiatu Namysłowskiego 
 

 
 Na podstawie art. 35„a”, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. z 2011 Nr 
127, poz. 721 z późn. zm.) oraz w związku z art. 12  pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.                        
o samorządzie powiatowym (Dz. U. t. j. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) Rada Powiatu 
Namysłowskiego uchwala co następuje: 
 

§ 1 
 

W Uchwale Nr XXXVII/296/2014 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 26 marca 2014 r.                      
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2014 r. dla 
Powiatu Namysłowskiego(zmienionej Uchwałą nr XXXVIII/307/2014 z dnia 30 kwietnia 
2014 r.)  wprowadza się następujące zmiany:  
 
- skreśla się w całości dotychczasową treść § 1 Uchwały, a w jego miejsce wprowadza się 
nowe jego brzmienie o treści: 
 
„Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2014 r. wynosi 
766.678,00 zł. 
Podział środków na realizację poszczególnych zadań przedstawia się następująco: 
 

Lp. Nazwa zadania Plan na 2014 r. 
Zmiany do planu 

na 2014 r. 

Plan po 
zmianach na 

2014 r. 
1. dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych:  
- osoby  dorosłe     
- dzieci i młodzież  

53.610,00 
 

26.531,00 
27.079,00 

- 10.497,00 
 

- 2.141,00 
- 8.356,00 

43.113,00 
 

24.390,00 
18.723,00 

2. dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych,                                 
w komunikowaniu się                                                 
i technicznych w związku                                 
z indywidualnymi potrzebami 
osób niepełnosprawnych:                             
- osoby dorosłe 
- dzieci i młodzież   

30.000,00 
 
 
 
 
 

24.000,00 
6.000,00 

- 2.301,00 
 
 
 
 
 

+ 3.000,00 
- 5.301,00 

27.699,00 
 
 
 
 
 

27.000,00 
699,00 

3. dofinansowanie zaopatrzenia               
w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze dla osób 
indywidualnych: 
- osoby dorosłe    
- dzieci i młodzież 

225.819,00 
 
 
 
 

209.429,00 
16.390,00 

+ 12.798,00 
 
 
 
 

+ 5.873,00 
+ 6.925,00 

238.617,00 
 
 
 
 

215.302,00 
23.315,00 

4. dofinansowanie sportu, kultury, 5.250,00 --- 5.250,00 



rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych: 
- osoby dorosłe       
- dzieci i młodzież 

 
 

5.250,00 
0,00 

 
 

--- 
--- 

 
 

5.250,00 
0,00 

5. dofinansowanie zaopatrzenia                  
w sprzęt rehabilitacyjny dla 
instytucji 

1.999,00 --- 1.999,00 

6. dofinansowanie kosztów 
działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej 

450.000,00 --- 450.000,00 

RAZEM: 766.678,00 0,00 766.678,00 
 
Łączna kwota środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Powiatu 
Namysłowskiego w roku 2014 wynosi: 766.678,00 zł.” 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Powiatu 
         Namysłowskiego 
 
                  Roman Półrolniczak 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
UZASADNIENIE 

 
  

Rada Powiatu zgodnie z art. 35a, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.                            
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. t. j. 
z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz w związku z art.12, pkt.11 ustawy z dnia                     
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. t. j. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) – 
posiada kompetencje do podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania.  

W związku z urealnieniem kwot wynikających z rozliczenia przyznanych wcześniej 
dofinansowań – pozostała do dyspozycji łączna kwota w wysokości 15.798,00 zł. 

Biorąc pod uwagę aktualne potrzeby osób niepełnosprawnych, powyższą kwotę 
proponuję przeznaczyć na realizację następującego zadania: 

 
Rehabilitacja społeczna: 

1. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                                          
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych:                                                    
- osoby dorosłe + 3.000,00 zł 

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze dla osób indywidualnych – dzieci i młodzież  + 6.925,00 zł 

3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze dla osób indywidualnych - osoby dorosłe     + 5.873,00 zł.  
        

 
 

 


