
UCHWAŁA NR XXIII/155/2016 

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO 

z dnia 28 września 2016r.  

 

w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, 

z późn. zm. 1) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 

 

§ 2. Traci moc Uchwała nr XVII/104/2016 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 31 marca 

2016r. w sprawie zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych.  

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

Wiceprzewodniczący Rady  

/-/ Zdzisław Szmytkowski  

                                                           
1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 

209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645 

oraz z 2014 r. poz. 598,  887, 1198, 1457  i 1873, z 2015 r. poz. 218 i 493. 



30 000,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 000,00 zł

0,00 zł

20 000,00 zł

zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi 

niepełnosprawnemu w  pracy art. 26d ust. 1 pkt 2
0,00 zł

0,00 zł

1 454 801,00 zł

220 000,00 zł

27 500,00 zł

2 500,00 zł

229 521,00 zł

95 000,00 zł

500,00 zł

879 780,00 zł

- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy i nie 

pozostających w zatrudnieniu art. 11

zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom 

niepełnosprawnym art. 26 d ust. 1 pkt 1

Rehabilitacja społeczna

- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a 

ust. 1 pkt 7 lit. b

Zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych  

Rehabilitacja zawodowa

- przystosowanie stanowisk pracy art.26

- zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy art. 26e

- pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. 12a

Rady Powiatu Nowodworskiego

- dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a 

ust. 1 pkt 8

Załącznik

do uchwały nr XXIII/155/2016

- dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art. 

36

- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych 

przepisów art. 35a ust. 1 pkt 7 lit c

 - likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób 

niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d

- dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika art. 

35a ust. 1 pkt 7 lit. f

- dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art. 13

z dnia 28.09.16r.

- szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i 40


