
Uchwała nr 70/VIII/2011
Rady Miasta Lublin

z dnia 31 marca 2011 r.

 
w  sprawie  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej 
i społecznej  osób  niepełnosprawnych  oraz  wysokości  środków 
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację  poszczególnych zadań w Mieście  Lublin 
w 2011 roku

Na podstawie  art.  18  ust.  2  pkt.  15  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 
o samorządzie  gminnym  (j.t.  Dz. U.  z  2001  r.  Nr  142,  poz.  1591  ze  zm.), 
w związku z art.  92 ust.  1 pkt  1 i  ust.  2 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) 
oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (j.t. Dz. U. z 2010 r. 
Nr 214, poz. 1407 ze zm.) - Rada Miasta Lublin uchwala, co następuje:

§ 1

1. Określa  się  zadania  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej 
osób  niepełnosprawnych  realizowane  przez  Miasto  Lublin  oraz 
wysokość  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych  przeznaczonych  na  ich  realizację  w  roku  2011 
w kwocie 5 903 031 zł, w tym na zobowiązania 3 994 920 zł.

2. Wykaz  zadań  i  środków  na  ich  realizację  stanowi  załącznik  do 
niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta Lublin

/ - / Piotr Kowalczyk
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Załącznik
do uchwały Nr 70/VIII/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 31 marca 2011 r.

Wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz wysokość środków na ich realizację

Lp. Zadanie Środki na 
realizację

I. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa
1. Wydatki  na  instrumenty  i  usługi  rynku pracy na rzecz osób 

niepełnosprawnych poszukujących pracy i  nie pozostających 
w zatrudnieniu

199 000 zł

2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

118 500 zł

3. Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania 
kredytów  bankowych,  zaciągniętych  przez  osoby 
niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej 
lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa 
rolnego

0 zł

4. Zwrot  kosztów  w  związku  z  przystosowaniem  tworzonych  i 
istniejących  stanowisk  pracy  stosownie  do  potrzeb 
wynikających  z  niepełnosprawności  osób  na  nich 
zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medyczne 
ich potrzeb

0 zł

5. Zwrot  kosztów  zatrudnienia  pracowników  pomagających 
pracownikom niepełnosprawnym w pracy

17 500 zł

6. Zwrot  kosztów  wyposażenia  stanowiska  pracy  osoby 
niepełnosprawnej 

40 000 zł

7. Zwrot  kosztów wynagrodzenia  osoby niepełnosprawnej  oraz 
składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia 

0 zł

Razem rehabilitacja zawodowa 375 000 zł
II. Rehabilitacja społeczna

1. Dofinansowanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

200 000 zł

2. Dofinansowanie  sportu,  kultury,  rekreacji  i  turystyki  osób 
niepełnosprawnych

100 000 zł

3. Dofinansowanie  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny, 
przedmioty  ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  przyznawane 
osobom  niepełnosprawnym  na  podstawie  odrębnych 
przepisów 

983 111 zł

4. Dofinansowanie  likwidacji  barier  architektonicznych,  w 
komunikowaniu  się  i  technicznych,  w  związku  z 
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

250 000 zł

5. Zobowiązania  z  tytułu  dofinansowania  kosztów  działania 
warsztatów terapii zajęciowej

3 994 920 zł

Razem rehabilitacja społeczna 5 528 031 zł
Razem: 5 903 031 zł
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