Projekt
z dnia 07 grudnia 2015 r.
Zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Tarnogórskiego.

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU TARNOGÓRSKIEGO
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zmiany uchwały nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (ze zm.)
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity
Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z poźn.
zm.1))
Rada Powiatu
uchwala:
§ 1. W uchwale nr V/64/2015 Rady Powiatu Tarnogórskiego z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie określenia
zadań, na które przeznacza sie środki Państawowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zmienia się
treść załaczników nr 1 i nr 2, które otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Tarnogórskiego.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Przepisy

wprowadzające zmiany opublikowano w: Dz.U. z 2011 r. nr 171 poz. 1016, nr 209 poz. 1243 i 1244, nr 291 poz.
1707, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 1645, z 2014e. poz. 598, poz. 791, poz. 877, poz.
1446, poz. 1457, z 2015r. poz. 218, poz. 493, poz. 1198, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359, poz. 1649, poz. 1996.
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Załącznik nr 1 do uchwały nr ....................
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia....................2015 r.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej,
w tym na:
1. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy: art 11
2. Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: art 12a
3. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej: art. 26e
4. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych,
w tym także poniesionych przez pracodawcę: art. 40 i art. 41
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159 115,30
55 386,58
45 000,00
45 000,00
13 728,72
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Załącznik nr 2 do uchwały nr ....................
Rady Powiatu Tarnogórskiego
z dnia....................2015 r.
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej,
w tym na:
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych: art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze: art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)
3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych: art.
35a ust. 1 pkt 7 lit d)
4. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej: art. 35a ust 1 pkt
8
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1 835 967,70
199 291,00
398 956,70
160 000,00
1 077 720,00
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Uzasadnienie
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych rada powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza się
środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane samorządowi powiatowemu
na realizację zadań leżących w jego kompetencjach.
Po zakończeniu realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, pozostała kwota
5 196,70 zł, z czego 3 425,42 zł stanowią środki z wydatków ponoszonych na instrumenty lub usługi rynku
pracy, a 1 771,28 zł
z finansowania kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych. Środki te w całości proponuje się przeznaczyć na zadanie „dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze” realizowane w ramach rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych.
Na zadaniu „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych” pozostała kwota 709,- zł, która nie pozwala na objęcie pełnym dofinansowaniem kolejnego
wniosku. Również tę kwotę proponuje się przesunąć na zadanie „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze”.
Proponuje się następujący podział środków finansowych PFRON:
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej: 159 115,30 zł
zgodnie z poniższym podziałem:
1. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy: art 11 - 55 386,58 zł
2. Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej: art 12a - 45 000,00 zł
3. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej: art. 26e - 45 000,zł
4. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, w tym także
poniesionych przez pracodawcę: art. 40 i art. 41 - 13 728,72 zł
Środki finansowe na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej: 1 835 967,70 zł
zgodnie z poniższym podziałem:
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych:
art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a) - 199 291,00 zł
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
art. 35a ust. 1 pkt 7) lit. c - 398 956,70 zł
3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych: art. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. d) - 160 000,00 zł
4. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8: 1 077 720,00 zł
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