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UCHWAŁA NR XXIII/.../2020 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 24 września 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach 
i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920), w związku z art. 35a ust. 1 pkt 8 i art. 68c ust. 1 pkt 1 ppkt b) ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 
875) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVIII/190/2020 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  z dnia 30 kwietnia 2020 r. 
w sprawie upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do zawarcia umowy z jednostką prowadzącą 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Koluszkach i przekazania dotacji na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej 
w roku 2020 dokonuje się następujących zmian: 

1) w § 1 słowa: „w wysokości 10,01 % kosztów”, zastępuje się słowami: „w wysokości 10,79 % kosztów”; 

2) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ustala się koszty działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w roku 2020 w wysokości 1.148.800,00 zł, 
w tym: 

1) 1.024.800,00 zł – dotacja celowa ze środków Funduszu w wysokości 89,21 % kosztów; 

2) 124.000,00 zł – dotacja podmiotowa z dochodów Powiatu w wysokości 10,79 % kosztów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łódzkiego Wschodniego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

W związku z wystąpieniem Warsztatu Terapii Zajęciowej o dofinansowanie zakupu busa 8 + 1 dla potrzeb
osób niepełnosprawnych w tym 1 osoba na wózku inwalidzkim uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Koluszkach i uzyskaniem dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w wysokości 90.000,00 zł, zobowiązuje się jednostkę samorządu terytorialnego do wkładu
10%, tj. 10.000,00 zł.

Z uwagi na fakt, iż projektodawcą zakupu inwestycyjnego jest Stowarzyszenie na Rzecz Osób
Niepełnosprawnych „Razem” środki Powiatu mogą zwiększać tylko działalność bieżącą Warsztatu.

Stąd zmiana przedmiotowej uchwały.




