Uchwała nr XXXIV/220/2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania w 2013 roku.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5, art.12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o
samorządzie powiatowym (tj. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592) oraz art. 35 a ust. 3 Ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721 )
Rada Powiatu Sztumskiego uchwala, co następuje:

§1
Określa się plan finansowy zawierający zadania oraz wysokość środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań
w 2013 roku, który stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu Sztumskiego do podejmowania uchwał w sprawie
przesunięć środków Funduszu miedzy poszczególnymi zadaniami przyjętymi do realizacji
przez Powiat w 2013 roku.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011r Nr 127, poz. 721)
oraz zgodnie z informacją przekazaną przez Zarząd Funduszu o wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według
algorytmu w 2013 roku na Powiat Sztumski, dokonuje się podziału przyznanych środków
przewidzianych planem finansowym PFRON na 2013 rok na poszczególne zadania.
Zadania Powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON, zostały określone
w cyt. ustawie jak również w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
25 czerwca 2002r. (Dz. U. z 2002r. Nr 96, poz.861 z późn. zm.) w sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zatwierdzenie planu dokonuje Rada Powiatu w formie uchwały zgodnie z art. 48 ust.
1 pkt 1 cyt. ustawy.
Biorąc pod uwagę wysokość środków finansowych na bieżący rok budżetowy oraz
skalę potrzeb z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej na terenie powiatu sztumskiego
proponuje się następujący plan zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz
środków na ich realizację, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
W celu efektywnego wykorzystywania środków PFRON Rada Powiatu upoważnia
Zarząd Powiatu do dokonywania w trakcie roku budżetowego przeniesień środków
finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami w taki sposób, aby nie powodowało to
zmian w ustalonym algorytmie środków przyznanych na realizację zadań ustalonych dla
Powiatu Sztumskiego. Powyższe zmiany wymagają opinii Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych.
Powyższy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady
d/s Osób Niepełnosprawnych.
W związku z powyższym uchwała w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych spełnia wymogi określone
art. 35 a ust. 3 cyt. ustawy i jej podjęcie jest w pełni uzasadnione.

Załącznik nr 1

do Uchwały nr XXXIV/220/2013
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 lutego 2013 roku

Plan finansowy zawierający zadania oraz wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań w 2013 roku.

1.Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

25 000,-

a) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy
określone w ustawie o promocji w odniesieniu do
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako
poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu (art. 11),

25 000,-

b)przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

--

c)udzielenie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania
kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne
na kontynuowanie działalności gospodarczej
lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13),

--

d)dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawcę:
• adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych
lub istniejących stanowisk pracy dla tych, stosownie do potrzeb wynikających
z ich niepełnosprawności (art. 26 ust. 1 pkt1),
• adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej
wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy (art. 26 ust. 1 pkt1 b),
• zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych
oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności (art. 26 ust. 1 pkt.1 c),
• rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb,
o których mowa w pkt1-1 c ust. 1 art. 26 ( art. 26 ust. 1 pkt.2),

--

e)dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających
pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d)

--

f)dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)

---

g)finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40),
h)dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych
przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych
osób niepełnosprawnych (art. 41),

--

2. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

730 206,-

a)dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych,
(art.35a ust.1 pkt 7 lit. a)

100 000,-

b)dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

120 010,-

c) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych,
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit.b)

12 000,-

d)dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
(art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d)

113 000,-

e)dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej,
(art.35a ust.1 pkt 8)

384 696,-

f) dofinansowanie usług tłumacza
języka migowego lub tłumacza – przewodnika
(art.35a ust.1 pkt 7 lit f)

500,-

Ogółem :

755 206 ,-

