
Uchwała Nr XXXVIII/277/2017 

Rady Powiatu Namysłowskiego  

z dnia 28 grudnia 2017 r. 

 

zmieniająca uchwałę 

w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego 
 

 

 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz w związku z art. 35„a” ust. 3 ustawy z dnia               

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016, poz. 2046, poz. 1948, z 2017 r. poz. 777. poz. 935, poz. 

1428) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXI/212/2017 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 29 marca 2017 r.                      

w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2017 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego (zmienionej Uchwałą Nr XXXII/218/2017 Rady Powiatu 

Namysłowskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXIV/231/2017 Rady 

Powiatu Namysłowskiego z dnia 5 lipca 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXV/250/2017 

Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 27 września 2017 r.) - § 1 otrzymuje następujące 

brzmienie: 

 

„§ 1. Wysokość środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                    

i społecznej w 2017 r. dla Powiatu Namysłowskiego wynosi 762.102,00 zł. 

 

Podział środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej 

przedstawia się następująco: 

 

Lp. Nazwa zadania Plan na 2017 r. 
Zmiany do planu 

na 2017 r. 

Plan po 

zmianach na 

2017 r. 

1. dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych:  

- osoby  dorosłe     

- dzieci i młodzież  

71.273,00 

 

51.681,00 

19.592,00 

- 5.067,00 

 

--- 

- 5.067,00 

66.206,00 

 

51.681,00 

14.525,00 

2. dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych,                                 

w komunikowaniu się                                                 

i technicznych w związku                                 

z indywidualnymi potrzebami 

osób niepełnosprawnych:                                                    

- osoby dorosłe 

- dzieci i młodzież   

31.797,13 

 

 

 

 

 

17.095,93 

14.701,20 

- 1.612,59 

 

 

 

 

 

- 1.612,59 

--- 

30.184,54 

 

 

 

 

 

15.483,34 

14.701,20 

3. dofinansowanie zaopatrzenia               

w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze dla osób 

indywidualnych: 

- osoby dorosłe    

- dzieci i młodzież 

 

235.031,87 

 

 

 

 

199.031,87 

36.000,00 

+ 6.679,59 

 

 

 

 

+ 6.263,32 

+ 416,27 

241.711,46 

 

 

 

 

205.295,19 

36.416,27 



4. dofinansowanie sportu, kultury, 

rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych: 

- osoby dorosłe       

- dzieci i młodzież 

4.000,00 

 

 

4.000,00 

0,00 

--- 

 

 

--- 

--- 

4.000,00 

 

 

4.000,00 

0,00 

5. dofinansowanie kosztów 

działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej 

420.000,00 --- 420.000,00 

RAZEM: 762.102,00 0,00 762.102,00 

 

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                 Przewodniczący Rady  

                         Powiatu Namysłowskiego 

 

                       Piotr Lechowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 


