
U CHWAŁA NR XXI/262/20 16 
RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 17 marca 2016 r. 

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

dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2016 

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 
o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445, poz. 1980) w związku z art. 35a 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, 
poz. 1016, Nr 209, poz. 1243, Nr 209, poz. 1244, Nr 291, poz. 1707; z 2012 r. poz. 986, 
poz. 1456; z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645; z 2014 r. poz. 598, 
poz. 877, poz. 1457, poz. 1873; z 2015 r. poz. 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359) § 2 pkt 2 
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algoryttnu przekazywania 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządOln 

wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 88, poz. 808; z 2006 r. Nr 237, poz. 1713; 
z 2007 r. Nr 243, poz. 1782; z 2008 r. Nr 207, poz. 1297; z 2015 r. poz. 2265) uchwala się, 
co następuje: 

§ l. Określa się rodzaje zadatl i podział środków Patlstwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego w roku 2016, w sposób 
wskazany w załączniku do niniejszej uchwały pn. "Plan finansowy i zadania z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej na rok 2016 dla Powiatu Łódzkiego 
Wschodniego" . 

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 

od l stycznia 2016 r. 
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Załącznik 

do Uchwały nr XXl/262/2016 
Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego 
z dnia 17 marca 2016 r. 

Plan finansowy i zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i rehabilitacji społecznej na rok 2016 
dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Poz. 

1. 

I. 

Treść 

2. 
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 
zawodowej 

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 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji 
II. społecznej 

III. 

IV. 

V. 

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 na: 

dorośli 

dzieci i młodzież 

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 
i technicznych w tym: 

- dorośli 

dzieci i młodzież 

d) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym 
na podstawie odrębnych przepisów w tym na: 

dorośli 

dzieci i młodzież 

Srodki finansowe dla powiatu ogółem 

Suma bilansowa I + II 

Rehabilitacja zawodowa przychody 

Rehabilitacja społeczna przychody 

Suma bilansowa IV + V 

Plan na 2016 r. 

3. 
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