
 
Uchwała Nr 77/XI/2007 

Rady Powiatu w Kłobucku 
z dnia 4 października 2007 roku 

 
 

zmieniająca uchwałę Nr 44/VII/2007 z dnia 5 marca 2007r. w sprawie : 
określania zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania 
dla Powiatu Kłobuckiego w 2007 roku. 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (t.j. Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) oraz w 
związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych(t.j. Dz.U. z 
1997r. Nr 123, poz. 776 z późn. zmianami). 
 
 

uchwala się, co następuje: 
 

 
§ 1. 

Załącznik do uchwały Nr 44/VII/2007 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 5 marca 
2007r. w sprawie określenia  zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te  zadania dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2007r  otrzymuje brzmienie: 
 
Zadania Powiatu Kłobuckiego ze środków PFRON w 2007roku. 
 
Przyznane środki finansowe z PFRON dla powiatu kłobuckiego na realizację zadań 
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosoprawnych wynoszą ogółem 628.737zł. 
 
I. Rehabilitacja społeczna ogółem: 608.737zł. 
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – 187.978zł., w tym: 

  - osoby dorosłe- 131.788zł. 
  - dzieci i młodzież- 56.190zł. 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze- 207.407 zł., w tym: 

   - osoby dorosłe 146.502 zł 
  - dzieci i młodzież – 60.905 zł. 

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

     - 88.310 zł., w tym: 

   - osoby dorosłe 66.970 zł. 
  - dzieci i młodzież 21.340 zł. 
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4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych- 
7.830 zł. 

 
5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej - 

117.212 zł. 
 

II. Rehabilitacja zawodowa ogółem: 20.000 zł. 
1. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na przystosowanie tworzonych 

lub istniejących stanowisk pracy- 0 zł. 
2. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób      

niepełnosprawnych – 4.185 zł. 
3. Finansowanie usług i instrumentów rynku pracy – 15.815 zł. 
4. Pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rolniczej – 0 zł. 

 
 

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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