
Uchwała XL/278/2022 
Rady Powiatu Namysłowskiego 

z dnia 29 czerwca 2022 roku 

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

w 2022 r. dla Powiatu Namysłowskiego 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 528) 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 oraz z 2022 r. 
poz. 558) Rada Powiatu Namysłowskiego uchwala co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XXXVIII/258/2022 Rady Powiatu Namysłowskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. 
w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2022 r. dla Powiatu Namysłowskiego - § 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 zawodowej przedstawia się 
następująco: 

Lp. Nazwa zadania Plan na 
2022 r. 

Zmiany do planu 
na 2022 r. 

Plan po 
zmianach na 

2022 r. 
1. zwrot kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej – art. 26e ustawy 

40.000,00 --- 40.000,00 

RAZEM: 40.000,00 --- 40.000,00 

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

Lp. Nazwa zadania Plan na 
2022 r. 

Zmiany do planu 
na 2022 r. 

Plan po 
zmianach na 

2022 r. 
1. dofinansowanie turnusów 

rehabilitacyjnych:  
- osoby  dorosłe  
- dzieci i młodzież  

173.000,00 
 
140.000,00 
33.000,00 

--- 
 

--- 
--- 

173.000,00 
 

140.000,00 
33.000,00 

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

60.000,00 
 
 
 
 
 

40.000,00 
20.000,00 

--- 
 
 
 
 
 

+ 10.000,00 
- 10.000,00 

60.000,00 
 
 
 
 
 

50.000,00 
10.000,00 

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

410.740,00 
 
 
 
340.740,00 
70.000,00 

--- 
 
 
 

--- 
--- 

410.740,00 
 
 
 

340.740,00 
70.000,00 

4. dofinansowanie sportu, kultury, 
rekreacji i turystyki osób 

6.000,00 
 

--- 
 

6.000,00 
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niepełnosprawnych: 
- osoby dorosłe 
- dzieci i młodzież 

 
6.000,00 

0,00 

 
--- 
--- 

 
6.000,00 

0,00 
5. dofinansowanie zaopatrzenia  

w sprzęt rehabilitacyjny dla instytucji 
3.000,00 --- 3.000,00 

6. dofinansowanie kosztów działalności 
Warsztatu Terapii Zajęciowej 

602.400,00 --- 602.400,00 

RAZEM: 1.255.140,00 0,00 1.255.140,00 

§ 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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