
Uchwała XXXVI/237/2021 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 grudnia 2021 roku 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla 

Powiatu Namysłowskiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920, zm. Dz. U. z 2021 r. poz. 1038, poz. 1834) 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 2021 r. poz. 573, poz. 1981) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXVI/193/2021 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie 
określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2021 r. dla Powiatu Namysłowskiego (zmienionej 
Uchwałą nr XXX/210/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r., Uchwałą nr XXXII/214/2021 z dnia 13 października 
2021 r. oraz Uchwałą nr XXXIV/226/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.) - § 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 2. Podział środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
przedstawia się następująco: 

Podział środków na realizację poszczególnych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej przedstawia się 
następująco: 

Lp. Nazwa zadania Plan na 
2021 r. 

Zmiany do planu 
na 2021 r. 

Plan po 
zmianach na 

2021 r. 
1. dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych:  
- osoby  dorosłe  
- dzieci i młodzież  

112.295,00 
 

95.751,00 
16.544,00 

--- 
 

--- 
--- 

112.295,00 
 

95.751,00 
16.544,00 

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

115.000,00 
 
 
 
 
 

75.000,00 
40.000,00 

- 1.786,23 
 
 
 
 
 

- 1.339,83 
- 446,40 

113.213,77 
 
 
 
 
 

73.660,17 
39.553,60 

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

352.997,00 
 
 
 
267.997,00 
85.000,00 

+ 2.460,20 
 
 
 

+ 2.532,51 
- 72,31 

355.457,20 
 
 
 

270.529,51 
84.927,69 

4. dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych: 
- osoby dorosłe 
- dzieci i młodzież 

6.000,00 
 
 

6.000,00 
0,00 

- 673,97 
 
 

- 673,97 
--- 

5.326,03 
 
 

5.326,03 
0,00 

5. dofinansowanie zaopatrzenia  
w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji 

16.736,00 --- 16.736,00 

6. dofinansowanie kosztów działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 

542.400,00 --- 542.400,00 
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RAZEM: 1.145.428,00 0,00 1.145.428,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Namysłowskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Namysłowskiego 

 
 

Andrzej Michta 
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