„Projekt”
.

Uchwała Nr.......
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia ............
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu na wyodrębniony
rachunek bankowy – wg algorytmu w 2008r.

Na podstawie 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, Nr 160, poz.
1082, z 1998r. Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162,
poz. 1118 i 1126, z 1999r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280,
z 2000r. Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125,
poz. 1368, Nr 129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800 , z 2002r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz.
1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074, z 2003r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr
228, poz. 2262, z 2004r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 240, poz.2407, z 2005r. Nr 44,
poz.422, Nr 132, poz.1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366, Nr 167, poz. 1398, z 2006r. Nr
49, poz. 359, Nr 63, poz. 440, Nr 94, poz. 651, Nr 170, poz. 1217 , z 2007r. Nr 115, poz. 791,
Nr 181,poz. 1288, Nr 247, poz. 1822) Rada Powiatu w Sławnie uchwala, co następuje:
§1
Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych zwanego dalej „ Funduszem” przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu
na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu – zawarte w załączniku do uchwały.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sławnie.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Załącznik do
Uchwały
Rady Powiatu w Sławnie
z dnia ..............

Zadania, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa
Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu w 2008r.
Podstawa prawna – Ustawa z
dnia 27 sierpnia 1997r. o
rehabilitacji zawodowej i
społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych

Kwota

art. 12 a

120.000

2. finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych

art.40

10.000

3. zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej

art. 26e

220.000

art. 26f

80.000

art. 35a ust. 1, pkt 7 lit. a

139.000
29.000

art.35 a ust. 1, pkt 7 lit. b

117.600

Lp.

Nazwa zadania

1. jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
albo rolniczej

4. zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz
składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia
5. dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
osoby dorosłe
dzieci i młodzieŜ
6. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
7. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
osoby dorosłe
dzieci i młodzieŜ
osoby prawne i jednostki organizacyjne nie
posiadające osobowości prawnej
8. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
komunikowaniu się i technicznych w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
osoby dorosłe
dzieci i młodzieŜ
9. zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej

Ogółem

EB/EB

art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. c
150.000
70.000
24.000

art. 35 a ust. 1, pkt 7 lit. d
124.185
25.000

art. 35 a ust. 1, pkt 8

469.490

x

1.578.275

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy 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 przekazywane przez Prezesa
Funduszu.
Pismem z dnia 06 lutego 2008r. o znaku WF/113w/2008 Prezes Zarządu

PFRON

Pan Marian Leszczyński oraz pismem WF/161w/2008 z dnia 21 lutego 2008r. Zastępca Prezesa
Zarządu Pan Andrzej Sochaj poinformowali Starostę Sławieńskiego o wysokości środków
przyznanych na realizację zadań wynikających z ustawy.
Kwota przypadająca na Powiat Sławieński wynosi - 1.578.275 zł w tym:
-

zobowiązania

dotyczące

dofinansowania

kosztów

działania

warsztatów

terapii

zajęciowej - 469.490 zł.
Przedstawiony w projekcie uchwały podział środków PFRON na 2008r. zapewnia realizację
określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wydatkowanie przyznanych
środków w 100%.
EB/EB

Lp.

Materiał informacyjny
Wysokość środków na zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa
Zarządu Funduszu na wyodrębniony rachunek bankowy – wg algorytmu /Analiza porównawcza lat 2007/2008/
Nazwa zadania
Plan na 2007r.
Środki wydatkowane
Plan na 2008r.
do dnia 31.12.2007r.

1.

zwrot kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych art. 38 i 40

2.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesie
wkładu do spółdzielni socjalnej art. 12 a
zwrot kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

3.
4.
5.

zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie
społeczne od tego wynagrodzenia
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a,
- osoby dorosłe
- dzieci i młodzieŜ

6.

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

7.

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów art. 35 a ust. 1 pkt 7 lit. c,
- osoby dorosłe
- osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej

8.

9.

- dzieci i młodzieŜ
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych art. 35
a ust.1 pkt 7 lit. d,
- osoby dorosłe
- dzieci i młodzieŜ
dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art. 35 a, ust. 1 pkt 8,
w tym:
- zobowiązania
- bieŜąca działalność
Ogółem:

Sporządziła: Edyta Bajtek
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