
Uchwała Nr 1277/L/2018
Rady Miasta Lublin

z dnia 16 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 1057/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 
2018 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.), art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z późn. zm.) oraz art. 35a 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje:

§ 1
Załącznik do uchwały nr 1057/XLI/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 22 marca 2018 r. 

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2
Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
z up. Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Jarosław Pakuła
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Lublin
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Załącznik
do uchwały nr 1277/L/2018
Rady Miasta Lublin
z dnia 16 listopada 2018 r.

Wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
oraz wysokość środków przeznaczonych na ich realizację w 2018 roku

Lp. Zadanie Środki na 
realizację

I. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa

1. Zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy do potrzeb wynikających
z niepełnosprawności, art. 26 0 zł

2. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełno-
sprawnemu, art. 26d 0 zł

3. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy, art. 26e 175 000 zł

4. Zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę, art. 41 0 zł

5. Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego 
urzędu pracy, art. 40 0 zł

6. Jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej
lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej, art. 12a 175 000 zł

7. Dofinansowania do oprocentowania kredytu bankowego, art. 13 0 zł

8. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, art. 11 146 000 zł

Razem rehabilitacja zawodowa: 496 000 zł

II. Rehabilitacja społeczna

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a 615 000 zł

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b 186 722 zł

3.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c

2 030 085 zł

4.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
oraz usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika dla osoby 
niepełnosprawnej, art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d i f

725 337 zł

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
art. 35a ust. 1 pkt 8 4 480 920 zł

Razem rehabilitacja społeczna: 8 030 264 zł

III. Zadania zlecane
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom
i organizacjom pozarządowym, art. 36 ust. 4 32 200 zł

Razem: 8 566 264 zł
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