
RADA POWIATU  

W LESKU 

 

Uchwała Nr XLVII.265.2023 

Rady Powiatu Leskiego 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

 

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te 

zadania w I kwartale 2023 roku 

 

 

 Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2023 r. poz. 100)  

 

Rada Powiatu Leskiego 

uchwala co następuje: 

 

§ 1 

 

 Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania 

osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków PFRON przeznaczonych na te zadania w I 

kwartale 2023 roku, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.  

 

§ 2 

 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Leskiego.  

  

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady 

(-) 

Marek Małecki 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 



Załącznik do uchwały  

Nr XLVII.265.2023 

z dnia 17 lutego 2023 r. 

Plan podziału środków na  I kwartał 2023 

Środki finansowe  na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 13 300,00 

w tym na: 

finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie  o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy i nie pozostające w zatrudnieniu 13 300,00 

przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 0,00 

udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności 

gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego  0,00 

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 rozpoznani przez służby medyczne tych potrzeb                                                                        0,00 

dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy  0,00 

dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej 0,00 

dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia                                                 0,00 

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych  0,00 

dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych                                                                    0,00 

Środki finansowe  na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej   410 820,00 

w tym na: 

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)      00,00 

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)   30 000,00 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)    0,00 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c) osoby prawne i jedn. organ. nie posiadające osobowości prawnej 0,00 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)       0,00 

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)   0,00 

dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)       380 820,00 

zadania zlecone zgodnie z art. 36 (art. 35a ust. 1 pkt 9c) 0,00 

dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f) 0,00 

Środki finansowe dla powiatu ogółem 424 120,00 
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