UCHWAŁA NR V/45/2019
RADY POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U.
z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r.
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
(Dz. U. z 2017 r.
poz. 538 z późn. zm.) Rada Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału otrzymanych z PFRON środków finansowych w kwocie
1.215.866 zł przeznaczonych na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych do
realizacji w 2019 roku.
§ 2. Szczegółowe określenie zadań, o których mowa w § 1 i wysokość środków
realizację zawiera załącznik do uchwały.

na ich

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do uchwały Nr V/45/2019
Rady Powiatu Chodzieskiego
z dnia 27 marca 2019 r.

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowane w 2019 roku
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Numer ewidencyjny powiatu 325
Lp.
1.

2.

3.

4.

Wyszczególnienie
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej – art. 26e
§ 6270
Finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika
powiatowego urzędu pracy art. 40
§ 3030
Środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej - art. 12a
§ 3030
Zwrot kosztów na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w
zatrudnieniu – art. 11 ust. 2
§ 3030
Razem rehabilitacja zawodowa

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej art. 35a ust. 1 pkt 8
§ 2450
Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych art.
35a ust. 1 pkt 7 lit. a,
§ 3030
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicznych na wnioski indywidualnych
osób niepełnosprawnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d
§ 3030
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny dla osób
prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających
osobowości prawnej art. 35a ust. 4
§ 6270
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów art. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. c
§ 3030
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. b
§ 2450
Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza
przewodnika art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f
§ 3030

Plan w złotych
-

-

-

29 000

29 000
694 044

200 000

40 000

-

252 822

-

-

Razem rehabilitacja społeczna

1 186 866

Ogółem

1 215 866
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UZASADNIENIE
do Uchwały w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019 roku.
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 z późn. zm.) nakłada na powiaty obowiązek
wykonywania szeregu zadań na rzecz osób niepełnosprawnych. Zadania te finansowane są ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywanych
samorządom powiatowym na podstawie art. 48 ust.

1 pkt 1 wspomnianej wyżej ustawy oraz

na podstawie § 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie algorytmu
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538 z późn. zm.).
Zgodnie z art. 35a ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, Rada Powiatu w formie uchwały
określa zadania, na które przeznacza środki określone w art. 48 ust. 1 pkt 1.
W bieżącym roku Powiat Chodzieski otrzymał na realizację zadań ustawowych
1.215.866,00 zł, z czego kwota 694.044,00 zł została zabezpieczona na realizację zobowiązań
wynikających z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej.
Pozostałą kwotę w wysokości 521.822,00 zł podzielono w oparciu o przeprowadzoną
analizę potrzeb z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz na podstawie złożonych
wniosków przypadających do realizacji na 2019 rok.
Powiatowy Urząd Pracy złożył zapotrzebowanie na sześciomiesięczne staże dla 3 osób
niepełnosprawnych oraz prace interwencyjne dla 1 osoby w kwocie 29.000,00 zł.
Na dofinansowania uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych przeznaczono kwotę
200.000,00 zł. Dofinansowanie otrzymają osoby niepełnosprawne, które nie otrzymały środków w
2018 roku. Wnioski rozpatrywane będą według kolejności wpływu do Centrum.
Zabezpiecza się kwotę 40.000,00 zł na likwidację barier technicznych. Wysokość
dofinansowania obniża się o 45% co oznacza, iż osoba niepełnosprawna otrzyma środki w
wysokości 50%.
Na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przeznacza się kwotę 252.822,00 zł. Dofinansowanie do poszczególnych przedmiotów
ortopedycznych i środków pomocniczych obniża się o 20% w stosunku
do maksymalnego dofinansowania. Ponadto dofinansowanie do zakupu aparatów słuchowych dla
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osób dorosłych obniża się do kwoty 700,00 zł.
Sprzęt rehabilitacyjny otrzymywać będą osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem
niepełnosprawności i osoby do 16 r. ż. z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wysokość

dofinansowania wynosić będzie maksymalnie 60%, nie więcej jednak niż 2.000,00 zł dla danego
urządzenia. Dofinansowanie otrzymać będzie można tylko do zakupu jednego sprzętu.
W 2019 roku nie przeznacza się środków na: usługi tłumacza języka migowego, sport,
kulturę, turystykę i rekreację osób niepełnosprawnych, sprzęt rehabilitacyjny dla osób prawnych i
jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, zwrot kosztów wyposażenia
stanowisk pracy osoby niepełnosprawnej, szkolenia organizowane przez kierownika pup,
rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej. W tym zakresie nie złożono w 2019 roku wniosków. Ponadto nie zabezpiecza się
środków na likwidację barier architektonicznych i w komunikowaniu się.
W ramach likwidacji barier w komunikowaniu się osoby niepełnosprawne mogą korzystać z
programu „Aktywny samorząd”.
Szczegółowy podział środków zawiera załącznik do uchwały.
Zgodnie z art. 44b ust. 2 pkt 4 przedmiotowej ustawy, projekt uchwały został przedłożony
Powiatowej

Społecznej

Radzie

ds.

Osób

Niepełnosprawnych

w

celu

zaopiniowania

proponowanego podziału środków. Opinia jest pozytywna.
Wywołanie niniejszej uchwały nie rodzi skutków finansowych dla budżetu powiatu.
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