
              Druk nr 420 
 

Uchwała Nr 439/2008 
Rady Miejskiej w Radomiu  

z dnia 22.12.2008 roku 
 

 

w  sprawie:   zmiany    podziału    środków   z   Państwowego   Funduszu   Rehabilitacji   Osób  
                      Niepełnosprawnych  na  realizację  zadań  przez  powiat  w  2008  roku  
 

Działając 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 2008 r. nr 14 poz. 92).                             
Rada Miejska w Radomiu uchwala co następuje : 
 
 

§ 1 
 

Rada Miejska w Radomiu postanawia zmienić uchwałę Nr 278/2008 Rady Miejskiej w Radomiu                          
z dnia 28.01.2008 roku w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji                                 
Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań przez powiat w 2008 roku, zmienioną                             
Uchwałą Nr 293/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25.02.2008 roku,                              
Uchwałą Nr 316/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31.03.2008 roku,                                               
Uchwałą Nr 362/2008 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 07.07.2008 roku,                                         
Uchwałą Nr 409/2008  Rady  Miejskiej w Radomiu z dnia 27.10.2008 roku,                                         
Uchwałą  Nr  430/2008  Rady  Miejskiej w Radomiu z dnia 24.11.2008 roku oraz                                 
Uchwałą  Nr  437/2008  Rady  Miejskiej w Radomiu z dnia 08.12.2008 roku w następujący sposób : 

 
§ 1 nadać brzmienie : 
 

„§ 1.1 Rada Miejska w Radomiu postanawia podzielić środki Państwowego                                                        
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Gminie Miasta Radom                                                                                   
w kwocie 7.617.559,00 zł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej                                                                                                      
i społecznej  w  następujący  sposób:  
 

   1) Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej :  1.934.960,91  zł w tym :  
   

  a) finansowanie  kosztów  szkolenia  i  przekwalifikowania  zawodowego osób niepełnosprawnych  
      –   85.120,18  zł   

 
b) zwrot   wydatków  na   instrumenty   i  usługi  rynku  pracy  na  rzecz  osób  niepełnosprawnych  
    poszukujących pracy i niepozostających  w zatrudnieniu  –   27.030,90  zł                                                                                  
      
c) środki    na   podjęcie   działalności   gospodarczej,   rolniczej  albo  na  wniesienie  wkładu   do     
    spółdzielni  socjalnej  –   283.000,00   zł 
 

       d) dofinansowanie  do   oprocentowania   kredytów   bankowych   zaciągniętych   na    kontynuację   
           działalności   gospodarczej   lub  rolniczej  –  2.953,13 zł   

 
       e) zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy –   1.349.330,00 zł 

 
  f)  zwrot  wynagrodzenia  przed opodatkowaniem  podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych      
       składek  na  ubezpieczenia  społeczne  od  tego wynagrodzenia  –   187.526,70  zł                                                                                   

        
 



             
 
                              

2) Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej :  5.682.598,09  zł  w tym :  
 

a) dofinansowanie   uczestnictwa    osób   niepełnosprawnych   i   ich   opiekunów   w    turnusach    
     rehabilitacyjnych   –  898.291,05 zł   
 

  b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych  –   341.267,22 zł  
 

   c) dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze –  1.243.582,50 zł  
 
d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny –  100.000,00  zł  
 
e) dofinansowanie   likwidacji   barier   w   komunikowaniu  się   w   związku  z   indywidualnymi  
    potrzebami osób niepełnosprawnych –  250.000,00  zł  
 

   f) dofinansowanie  likwidacji barier architektonicznych  w związku z indywidualnymi potrzebami  
       osób niepełnosprawnych  –  429.077,32 zł 

 
  g) dofinansowanie  likwidacji  barier  technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób  
       niepełnosprawnych – 140.000,00 zł 

 
h) zobowiązania  dotyczące  dofinansowanie  kosztów  działania  warsztatów   terapii   zajęciowej  
    –  2.280.380,00  zł  
 

 
2. Środki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 przeznaczone są równieŜ na rehabilitację dzieci                    

i młodzieŜy.” 
 

§ 2  
 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia oraz Dyrektorowi Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomiu. 

 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
   
         Przewodniczący Rady Miejskiej 
          Dariusz Wójcik 
 


