
Uchwała Nr 291/XXXI/2005 
Rady Powiatu w Kłobucku 

z dnia 9 listopada 2005 roku 
 
 

zmieniaj�ca uchwał� Nr 233/XXV/2005 z dnia 18 kwietnia 2005 r.  
w sprawie okre�lenia zada� i wysoko�ci �rodków Pa�stwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te 
zadania dla powiatu kłobuckiego 

 
 
 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz�dzie 
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zmianami) oraz w 
zwi�zku 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 1997 
r. Nr 123 poz. 776 z pó�n. zmianami) 
 
 

uchwala si�, co nast�puje: 
 
 

§ 1. 
W zał�czniku nr 1do uchwały Nr 233/XXV/2005 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 
18 kwietnia 2005 r. w sprawie okre�lenia zada� i wysoko�ci �rodków Pa�stwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla 
powiatu kłobuckiego, zmienionej uchwał� Nr 257/XXVII/2005 z 18 lipca 2005r. 
cz��� dotycz�ca rehabilitacji społecznej i zawodowej otrzymuje brzmienie: 
 
I. Rehabilitacja społeczna ogółem: 507.575 zł. 
1. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych  - 152.000  zł., w tym: 

- osoby dorosłe     – 102.000  zł. 
- dzieci i młodzie� – 50.000 zł. 

2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i �rodki pomocnicze – 269.689 zł., w tym:   
- osoby dorosłe     – 205.508 zł 
- dzieci i młodzie� – 64.181  zł 

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si� i 
technicznych,  w zwi�zku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
- 78.118 zł., w tym: 
- osoby dorosłe    – 51.626 zł 
- dzieci i młodzie� – 26.492 zł 

4. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki  
    osób niepełnosprawnych – 7.768 zł.  
 
II. Rehabilitacja zawodowa ogółem: 82.315zł. 
1. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawc� na przystosowanie tworzonych 

lub istniej�cych stanowisk pracy –  0 zł. 
2. Zobowi�zania dotycz�ce refundacji wynagrodze� i składek na ubezpieczenia 

społeczne – 27.315 zł. 
3. Sfinansowanie kosztów szkole� osób niepełnosprawnych  – 5.000 zł. 
4. Po�yczki na rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej i rolniczej – 50.000 zł. 
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§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu. 
 
 

§ 3. 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


