
UCHWAŁA NR 751/2018
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 24 września 2018 r.

w sprawie zmiany podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn.zm.) Rada Miejska               
w Radomiu uchwala co następuje:

§ 1. Rada Miejska w Radomiu postanawia zmienić Uchwałę Nr 622/2018 Rady Miejskiej                                                  
w Radomiu z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie podziału środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na realizację przez powiat zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku 
zmienioną Uchwałą Nr 739/2018 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27 sierpnia 2018 roku w następujący sposób - 
paragrafowi 1 nadać brzmienie:

„§ 1. 1. Rada Miejska w Radomiu postanawia podzielić środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych przyznane Gminie Miasta Radomia w kwocie 6.275.869,00 zł na zadania 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w następujący sposób :

1) Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej: 427.500,00 zł  w tym :

a) środki  na  podjęcie  działalności  gospodarczej,  rolniczej   albo   na   wniesienie   wkładu   do 
spółdzielni socjalnej –  214.500,00 zł; 

b) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy –  213.000,00 zł;

2) Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 5.848.369,00 zł w tym :

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych - 650.000,00 zł;

b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 170.000,00 zł;

c) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 1.292.149,00 
zł; 

d) dofinansowanie    likwidacji    barier    architektonicznych    w    związku   z   indywidualnymi   
potrzebami   osób niepełnosprawnych – 500.000,00 zł;

e) zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 
3.236.220,00 zł.

2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeznaczone są również na rehabilitację dzieci i młodzieży.”.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu

Andrzej Sobieraj
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