
UCHWAŁA NR XXXIII/352/2013
RADY POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 30 grudnia 2013 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi 
Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
267 jednolity tekst) oraz art. 35 „a” 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 ze zm. tekst jednolity) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/234/2013 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 21 lutego 2013 roku w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt 1 rehabilitacja zawodowa lit. „d” otrzymuje brzmienie: „d) dokonywanie zwrotu kosztów 
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 169.988,51 zł”. 

2) w § 1 pkt 2 rehabilitacja społeczna lit. „b” otrzymuje brzmienie: „b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów – 315.876,30 zł”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Sołtys
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 35 „a” ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki PFRON 
przekazane samorządom powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony 
rachunek bankowy – według algorytmu. Niniejsza uchwała dokonuje przesunięć środków finansowych 
przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej przyjętych uchwałą Nr 
XXV/234/2013 z dnia 21 lutego 2013 roku, uchwałą Nr XXIX/312/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 roku, uchwałą Nr 
XXXI/327/2013 z dnia 7 listopada 2013 roku i uchwałą Nr XXXII/342/2013 przekazanych przez Państwowy 
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku. W oparciu o porozumienie z dnia 8 maja 2008 roku 
Powiatowy Urząd Pracy przekazał do tutejszego Centrum nową propozycję planu rzeczowo-finansowego środków 
PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, który zmniejsza 
dotychczasową wysokość środków o kwotę 6.911,49 zł. – jest to różnica uzyskana między planem wydatków 
a rozliczonymi umowami na wyposażenie stanowiska pracy osób niepełnosprawnych. Wobec powyższego 
zachodzi konieczność podziału środków finansowych w wysokości 6.911,49 zł. Na podstawie analizy 
zapotrzebowania przeprowadzonej przez PCPR ww. środki przeznacza się na realizację zadania dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 
niepełnosprawnym. 
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