
UCHWAŁA NR XXXIV/918/17
RADY MIASTA GDYNI

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.1) ), w związku 
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 814, zm. 
poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIX/714/17 Rady Miasta Gdyni z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie określenia zadań, na 
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (MRMG z 2016 r. 
poz. 96), w załączniku pt. „Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej”, 
w tabeli wiersze oznaczone liczbą porządkową 7 otrzymują brzmienie:

Lp. Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Klasyfikacja 
w grupie 
wydatki

Wykonanie 
w 2016 r.

Projekt 
na 2017 r.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35a, ust. 1, pkt 7, ppkt c w tym: 591.885,00 557.724,00

Dzieci i młodzież niepełnosprawna
- na transfery ludności – różne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych

§ 3030 110.000,00 107.724,007.

Osoby dorosłe niepełnosprawne
- na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób 
niepełnosprawnych

§ 3030 481.885,00 450.000,00

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Gdyni

Joanna Zielińska

1) Zm. z 2015 r. poz. 1649 i 1886, z 2016 r. poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 777 i 935.
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