
Uchwała nr XIV/212/03 
Rady Miejskiej Katowic 

 
z dnia 20 października 2003r.  

 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2003r. ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), w 
związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz.776 z 
późn. zmianami) oraz informacji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 4 czerwca 2003r. o wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających 
według algorytmu w 2003 roku dla miasta Katowice na realizację zadań określonych 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.  

 
 

Rada Miejska Katowic 
uchwala 

 
 

§1  W załączniku do uchwały nr X/163/03 Rady Miejskiej Katowic z dnia 23 czerwca 
2003r. w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2003r. ze środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadzić 
następujące zmiany: 

1. skreślić pkt 1, 
2. w pkt 2 kwotę 400 000 zł zastąpić kwotą 488 270 zł, 
3. w pkt 4 kwotę 2 420 371 zł zastąpić kwotą 2 475 204 zł, 
4. w pkt 4b kwotę 644 621 zł zastąpić kwotą 616 704 zł, 
5. pkt 4c otrzymuje brzmienie: 

„c) Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie z 
wysokością środków wskazanych w informacji Prezesa 
Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” o 
wysokości 1 676 750zł, 

6. dodać pkt 4d w brzmieniu: 
„d) Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej ponad 
wysokość środków wskazanych w informacji Prezesa Zarządu Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” o wysokości 82 750 zł,   

7. w pkt 5 kwotę 338 669 zł zastąpić kwotą 255 919 zł, 
8. dodać pkt. 9 w brzmieniu: 
     „9. Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatu     
     terapii zajęciowej” o wysokości 11 730 zł, 
9. zmienić wysokość środków finansowych ujętą w pozycji „Razem” z kwoty 4 

223 040 zł na kwotę 4 195 123 zł. 
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§2  Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice. 

 
§3  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący 
             Rady Miejskiej Katowic 
 
 
          Jerzy Forajter 


	Rada Miejska Katowic

