
UCHWAŁA NR XLII/346/2018
RADY POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 22 maja 2018 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 (t. j. Dz. U. z 2017 r., 
poz. 1868z późn. zm.) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XL/331/2018 Rady Powiatu w Świdnicy z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie określenia 
zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w § 1 w pkt 2 REHABILITACJA SPOŁECZNA wprowadza się 
następujące zmiany: 

a) lit. b otrzymuje brzmienie: „b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów - 639.420 zł”, 

b) lit. d otrzymuje brzmienie: „d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 
30.614,- zł”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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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 zmiany w podziale środków finansowych 
przyznanych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przyjętych uchwałą Nr 
XL/331/2018 z dnia 28 lutego 2018 roku. Środki finansowe, podlegające podziałowi przez Radę Powiatu stanowią 
kwotę 5.052,- zł i pochodzą z zadania: dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych, są to środki uzyskane z rezygnacji wnioskodawcy z ww. zadania. Mając na uwadze duże 
zapotrzebowanie osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane na podstawie odrębnych przepisów zasadne staje się 
przesunięcie wolnych środków finansowych w wysokości 5.052,- zł na wyżej wymieniony cel.
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