
 

 

 

            

Druk nr …                                                                                                                                                          
Projekt  

 

 

UCHWAŁA NR LI/…/2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 24 listopada 2022 r.  

 

 zmieniająca Uchwałę Nr XLI/377/2022 Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego  

z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

w roku 2022 oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania 

zmian w planie finansowym Funduszu  

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526.) w związku z art. 35a 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 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558, 1700 i 1812) oraz § 2 pkt 2 Rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 1605 i 1898 oraz z 2022 r. poz. 3 i 2128) w związku z Uchwałą Nr 109/2022 Zarządu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w sprawie podziału środków 

finansowych Funduszu na 2022 rok na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 

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

uchwala się co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XLI/377/2022 Rady Powiaty Łódzkiego Wschodniego z dnia 

24 lutego 2022 r. w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2022 

oraz upoważnienia Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian w planie 

finansowym Funduszu załącznik otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

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

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

                                           PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU  

                                            ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

 

 

                                                        Sławomir Sokołowski   

                       

 

 

 

 

 

 
 

 

  

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,4,42,42,7390,,20221018,rozporzadzenie-rady-ministrow-z-dnia-10102022-r-zmieniajace.html


 

 

 
                                   Załącznik do Uchwały Nr…../2022 

                                   Rady  Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
                                                                                                                                             z dnia…..2022 r.  
 

          Rodzaje zadań i podział środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego 

Wschodniego w roku 2022. 

 
Poz. Treść Plan na 2022 r. 

1. 2. 3. 

I. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej  

     100.000,00 zł  

 w tym na: 

a)finansowanie kosztów szkolenia i  przekwalifikowania zawodowego osób 

niepełnosprawnych art. 38 i art. 40 

 

b) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej 

 

c) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osoby 

niepełnosprawnej 

 

                                                        0,00 zł  

 

 

 

                                                        0,00 zł  

 

 

  

  100.000,00 zł  

II. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 2.688.298,00 zł 

 w tym na: 

a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 

zajęciowej 

 

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, w tym:                                                                                                                                                  

- dorośli                                                                                                  

- dzieci i młodzież 

     

c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w tym:                                                                   

- dorośli                                                                                                           

- dzieci i młodzież 

 

 

d) dofinasowanie likwidacji barier architektonicznych,                                 

w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych, w tym: 

- dorośli    

- dzieci i młodzież                                                                                                          

 

 

 

                                          1.812.720,00 zł  

 

 

                                           

                                            458.419,61 zł. 

 

                       388.004,67 zł. 

                                              70.414,94 zł. 

 

                                                    

                                    380.958.39 zł.                                                                                                                            

 

 

269.923,30 zł. 

                                            111.035,09 zł.   

 

                                         

                    36.200,00 zł.                       

               

 

36.200,00 zł.                                 

                                               0,00 zł.  

                                        

 

 

                                           

III. Rehabilitacja zawodowa przychody                                               100.000,00zł  

IV. Rehabilitacja społeczna przychody                                           2.688.298,00 zł 
 

Suma bilansowa III + IV 2.788.298,00 zł.  

 

                                                            
PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU 

ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

 

Sławomir Sokołowski 

                                                                                                                                                                                         
  



 

 

 
 

Uzasadnienie 

 

 W związku z ponownym  podziałem środków przez Zarząd Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla samorządów powiatowych w roku 2022 Rada 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego, zgodnie z zapisem art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmianie ulega plan 

finansowy Funduszu. Zatem istnieje konieczność i zasadność podjęcia przez Radę Powiatu 

Łódzkiego Wschodniego nowej uchwały. 

Dyrektor  

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 

Urszula Łużniak 

 

 

 


