
 
 

Uchwała nr XII/73/08 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia……………………. 

 
w sprawie określenia na 2008 rok zadań i środków przeznaczonych 
przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla 
osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego 

 
  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 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami) 
Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje: 

 
      § 1 
 
  Określa się zadania i wysokość środków finansowych z 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na 
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok,  
 
w kwocie          1.323.451,- zł.  
 
w tym: 
 
1. Na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób 
  niepełnosprawnych:       

 
          K w o t a               250.000,- zł
    
 

2. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:  
     
 
    1.  Dofinansowanie kosztów działania warsztatu 

     terapii zajęciowej,             402.420,- 
  

     2.  Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
     i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych         145.000,- 
 

     3.  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,  
     w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
     z indywidualnymi potrzebami osób  
     niepełnosprawnych              145.000,- 
 

         4.  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
     osób niepełnosprawnych             15.000,- 
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5.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
     osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
     przepisów,              366.031,- 
 
     R a z e m                                  1.073.451,-zł. 
    

 
      § 2 
 
 Wykonanie  uchwały  powierza  się  Zarządowi  Powiatu  Opolskiego. 
 
 
 
      § 3 
 

 Uchwała   wchodzi   w   życie  z  dniem  podjęcia  z  realizacją  od  dnia  
         01 stycznia 2008 roku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

U z a s a d n i e n i e 
 
  
  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 1997 r. Nr 
123, poz. 776 z późn. zmianami) Rada Powiatu w formie 
uchwały określa zadania realizowane na rzecz osób 
niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
   
  Środki PFRON przeznaczone są na realizację zadań 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o 
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. 
zmianami). 
   
  Na 2008 rok PFRON dla Powiatu Opolskiego określił 
kwotę 1.323.451,- zł.  

 
  Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez 
Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób 
Niepełnosprawnych, do zadań, której zgodnie z art. 44b ust. 2 
pkt. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. 
zmianami), należy opiniowanie projektów uchwał związanych 
z zadaniami na rzecz osób niepełnosprawnych, 
przyjmowanych przez Radę Powiatu.  

 
 

 
 


