
UCHWAŁA Nr XVIII/182/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 26 marca 2012 r.

w sprawie określenia rodzajów zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w roku 2012 przez Miasto Legnica. 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 i Nr 291, poz. 1707 ) 
w związku z art. 91 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym 
( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 
1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568, 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 214, poz. 1806; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180. poz. 1111; Nr 223, 
poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753; Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 
106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 
z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 
62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; 
z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 
r. Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 
i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675 oraz z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 
149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281 ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 

1. Dokonuje się wyboru zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, które 
mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2012 
przez Miasto Legnica przy założeniu, że: 

1) łączna wartość środków przypadających wg algorytmu dla Miasta Legnicy 
w roku 2012 na dzień podjęcia niniejszej uchwały wynosi 2 988 071,00 zł, 

2) zobowiązania wynikające z umów podpisanych w latach ubiegłych, do wypłaty 
w roku 2012 stanowią kwotę 1 109 700,00 zł – warsztaty terapii zajęciowej, 

3) na realizację zadań bieżących objętych niniejszą uchwałą z wyłączeniem zobowiązań pozostaje kwota 1 878 
371,00 zł, 

4) ewentualne zwiększenie posiadanego obecnie limitu nie wpłynie na zmianę zadań, określonych niniejszą 
uchwałą. 

2. Szczegółowy wykaz zadań, o których mowa w ust. 1 przedstawia się następująco: 

1) zadania z zakresu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych: 

a) finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy 
i niepozostających w zatrudnieniu, 

b) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej, 

c) udzielanie dofinansowania do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez 
osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub 
dzierżawionego gospodarstwa rolnego, 

d) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na: 
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- adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub 
istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających 
z niepełnosprawności, 

- adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie 
pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy, 

- zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz 
urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z 
ich niepełnosprawności, 

- rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c 
ust. 1 art. 26 ustawy, 

e) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym 
w pracy, 

f) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem 
stanowiska pracy utworzonego dla osoby niepełnosprawnej, 

g) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, 

h) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych, 

2) zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: 

a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej, 

b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych, 

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, 

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, 

e) dofinansowywanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

3) zadania realizowane na zlecenie Funduszu przez fundacje oraz organizacje pozarządowe. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 

Ryszard Kępa
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