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druk nr ..... 
 

 
UCHWAŁA NR LVI/.../2023 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 23 marca 2023 r. 

w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023 oraz upoważnienia Zarząd 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 2023 r. poz. 100, 173, 240) 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się rodzaje zadań i podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2023, w sposób wskazany w załączniku 
do niniejszej uchwały pn. „Plan finansowy i zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej 
na rok 2023 dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego”. 

§ 2. Upoważnia się Zarząd Powiatu Łódzkiego Wschodniego do dokonywania zmian 
w planie finansowym Funduszu z wyłączeniem zmian dokonywanych przez Zarząd Funduszu. 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r. 

  

   

Przewodniczący Rady 
Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
 

Sławomir Sokołowski 
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Plan finansowy i zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej na rok 2023  

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

 
Poz. Treść Plan na 2023 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                                           3.076.063,00 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                                                                                                          

 

e) dofinasowania tłumacza języka migowego  

f) dofinasowania sportu i kultury dla osób niepełnosprawnych  

 

 

                                          1.938.720,00 zł  

 

 

                                           

 70.000,00 zł 

 

                           0,00 zł 

                                              70.000,00 zł 

                                                    

    

                                    727.000,00 zł                                                                                                                            

 

 

569.000,00 zł 

                                            162.000,00 zł 

                                         

                   

  335.443,00 zł                       

               

                                 

                                            175.443,00 zł                                               

                                           160.000,00 zł  

                                        

1.000,00 zł 

3.900,00 zł                                            

III. Rehabilitacja zawodowa przychody                                              100.000,00 zł  

IV. Rehabilitacja społeczna przychody                                          3.076 063,00 zł 
 

Suma bilansowa III + IV 3.176 063,00 zł  

 

                                                                                              
Przewodniczący Rady  

Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Sławomir Sokołowski 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr LVI/.../2023

Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego

z dnia 23 marca 2023 r.
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Uzasadnienie 

W związku z podziałem środków przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla samorządów powiatowych w roku 2023 Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
zgodnie z zapisem art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych podejmuje uchwałę w sprawie określenia rodzaju zadań i podziału środków. Przygotowany 
projekt podziału jest zaopiniowany pozytywnie przez Społeczną Powiatową Radę ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

Poza tym niniejsza uchwała zawiera upoważnienie dla Zarządu Powiatu do dokonywania zmian  planie 
finansowym Funduszu z wyłączeniem zmian planu finansowego dokonywanego w ramach podziału środków 
Funduszu wg. algorytmu. 

Dyrektor  
Powiatowego Centrum Pomocy Rdzinie 

Urszula Łużniak 
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