
Załącznik 
do uchwały nr 197/XIII/2011

Rady Miasta Lublin
z dnia 8 września 2011 r.

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

Lp. Zadanie Środki
na realizację

I. Rehabilitacja zawodowa

1.
Wydatki na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających 
w zatrudnieniu

220 000,00 zł
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Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 418 500,00 zł

3.

Udzielenie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowa-
nia kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepeł-
nosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub 
prowadzenie  własnego  lub  dzierżawionego  gospodarstwa 
rolnego

0,00 zł

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

0,00 zł

5. Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pra-
cownikom niepełnosprawnym w pracy 17 500,00 zł

6. Zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełno-
sprawnych 19 000,00 zł

7. Zwrot  kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych  oraz 
składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń 0,00 zł

Razem rehabilitacja zawodowa 675 000 zł
II. Rehabilitacja społeczna

1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich 
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 206 048,00 zł

2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób nie-
pełnosprawnych 130 000,00 zł

3.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przed-
mioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane oso-
bom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

1 335 114,00 zł

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

400 000,00 zł

5. Zobowiązania  z  tytułu  dofinansowania  kosztów  działania 
warsztatów terapii zajęciowej 3 994 920,00 zł

Razem rehabilitacja społeczna 6 066 082 zł

Razem: 6 741 082 zł
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