
Uchwała nr V/31/07 
Rady Powiatu Opolskiego 
z dnia 22 marca 2007r. 

 
 

w sprawie określenia na 2007 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 2007 rok,  
 
w kwocie          1.076.915,- zł.  
 
w tym: 
 
1. Na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób 
  niepełnosprawnych: 
 

1. Udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek 
     na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo  
     rolniczej (art. 12),               15.000,-  
 
2. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez 
    pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych  
    lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb 
    wynikających z niepełnosprawności osób na nich  
    zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby  
    medycyny tych potrzeb (art. 26),             15.000,- 
 

    3. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
    zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40),          10.000,- 
       
 
 
     R  A  Z  E  M                40.000,- zł 
 
 



     - 2 – 
 
 

1. Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  
     -  określone w art. 35a ustawy:  
 
    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              155.000,- 
 

         4.  Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 
     osób niepełnosprawnych             20.000,- 
 
5.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
  przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane 
     osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
     przepisów,              314.495,- 
 
     R A Z E M           1.036.915,-zł. 
    

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

 Uchwała   wchodzi   w   życie  z  dniem  podjęcia  z  realizacją  od  dnia  
01 stycznia 2007 roku. 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Powiatu Opolskiego 
 
       Stefan Warzecha 
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