
 
 

Uchwała Nr VII/73/2011 

Rady Powiatu w Lubaczowie 

z dnia 27 czerwca 2011r. 

 
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla 
powiatu lubaczowskiego i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich 
realizację w 2011r.  
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 
35a ust.1 i ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity z Dz.U. Nr 214 
poz. 1407 z 2010r.). 
 

Rada Powiatu uchwala, 
co następuje: 

 
 

§ 1 
Określa się zadania i wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały. 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie w Lubaczowie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy  
w Lubaczowie. 
 

§ 3 
Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Oświaty i Spraw 
Społecznych. 
 

§ 4 
Traci moc uchwała Nr V/54/2011 z dnia 31 marca 2011r. w sprawie określenia zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla powiatu lubaczowskiego  
i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację w 2011r. 

 
§ 5 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.   
 

 
 
 



 
Załącznik do uchwały 

Rady Powiatu w Lubaczowie 
 

 

 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej w zł 85 000 

w tym na: 

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz 
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i 

niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) 
85 000 

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych, (art.38 i 40) 

- 

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowo 
środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 

na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)  
- 

Zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej, (art.26e) 

- 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej w zł 780 769 

w tym na: 

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,  

(art.35a ust.1 pkt 7 lit.a) 

 
55 000 

 

Dofinansowanie kultury, turystyki i sportu osób 
niepełnosprawnych, (art.35a ust.1 pkt 7 lit. b) 

11 000 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

(art. 35a ust.1 pkt 7 lit. c) 
111 409 

Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i 
technicznych, (art 35a ust. 1 pkt 7 lit d) 

85 500 

Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów 
terapii zajęciowej, (art.35a ust.1 pkt.8) 

517 860 

Środki PFRON ogółem 865 769 


