Proiekt
Zatwierdzony przez

UCHWALA NR
RADY POWIATU \ SLAWNIE

201 6 r.

zdnia

w sprawie zmieniajqca uchwalg Nr XVIII/V/139/16 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 9 wrzesnia 2016r.
w sprawie okreslenia zadari, na ktore przeznacza si§ srodki Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarzjjdu Funduszu na wyodrebniony rachunek bankowywg. algorytmu w 2016r.
Na podstawie art. 12 pkt.l 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorza^dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2016r., poz.
814) w zwiazku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz
zatrudnianiu osob niepehiosprawnych (tj. Dz. U. z2011r. Nr 127, poz. 721,Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i
1 244, Nr 291, poz. 1707, z 201 2r. poz. 986, poz. 1456, z2013r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446, poz. 1645,z
2014r., poz. 598, poz. 877, poz. 1 198, poz. 1457, poz. 1873, z 2015r. , poz. 218, poz. 493, poz. 1240, poz.1273,
poz. 1 359, poz. 1 649, poz. 1 886, z 201 6r. poz. 1 95, poz. 1 336), Rada Powiatu w Slawnie uchwala, co nastej>uje:
§ l.Zala^cznik do uchwafy Nr XVI1I/V/139/16 Rady Powiatu w Slawnie z dnia 9 wrzesnia 2016r. w sprawie
okreslenia zadah, na ktore przeznacza si$ srodki Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob
Niepelnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarza_du Funduszu na wyodre_bniony rachunek bankowywg. algorytmu w 2016r., otrzymuje nowe brzmienie jak w zalaczniku do uchwaty
§ 2. Wykonanie uchwaly powierza si? Zarza^dowi Powiatu w Slawnie.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia,
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Zatacznik do Uchwaly Nr
Rady Powiatu w Slawnie
zdnia

2016 r.

Wysokosc srodkow na zadania, na ktore przeznacza sie_ srodki Pahstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osob Niepehiosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarza_du Funduszu na wyodrej?niony
rachunek bankowy-wg. algorytmu w 2016r.

Lp. Nazwa zadania

Podstawa prawna ustawa z dnia
27sierpnia 1997r.
o rehabilitacji
zawodowej
i spoiecznej oraz
zatrudnianiu osob
niepetnosprawnych

1

Jednorazowe srodki na
rozpocz^cie dziatalnosci
gospodarczej albo
rolniczej

art. 12 a

Zwrot kosztow
wyposazenia stanowiska
pracy osoby
niepelnosprawnej

art. 26 e

Finansowanie koszt6w
szkolenia i
przekwalifikowania
zawodowego osob
niepelnosprawnych

art.40

Instrumenty rynku pracy
(staze, prace
interwencyjne, itp.)

art. 11

Dofinansowanie
uczestnictwa osob
niepetnosprawnych i ich
opiekunow w turnusach
rehabilitacyjnych

art. 35 aust.l.pkt
7 lit a

2

3

4

5

- osoby dorosle
-dzieci i mtodziefc

6

Dofinansowanie sportu,
kultury, rekreacji i
turystyki osob
niepetnosprawnych

art. 35 a ust.l , pkt
71itb
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Kwota zgodna z Zwiejcszenie/
zmniejszenie
uchwala^ Nr
XVII1/V/139/16
Rady Powiatu w
Slawnie z dnia 9
wrzesnia 2016r.

kwota

30.000,00 zl

-

30.000,00 zl

50.000,00 zl

- 20.000,00 zl

30.000,00 zl

5.000,00 zt

-5. 000,00 zl

0,00 zt

7.700,00 zt

-

7.700,00 zt

0,00 zl

-

0,00 zl

46.541, 00 zt

-

46.541, 00 zt :

9.265,00 zl

-

9.265,00 zl
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7

Dofinansowanie
art. 35 a ust.l, pkt
zaopatrzenia w sprzet
7 lite
rehabllitacyjny,
przedmioty ortopedyczne
i srodki pomocnicze
przyznawane osobom
niepetnosprawnych na
podstawie odrebnych
przepisow
- osoby doroste
- dzieci i mtodziez
-osoby fizyczne
prowadza.ce dziatalnosc"
gospodarczaj osoby
prawne i jednostki
organizacyjne
nieposiadaj^ce
osobowosci prawnej

8

Dofinansowanie
likwidacji barier
architektonicznych,
w komunikowanlu siq
i technicznych
w zwiazku z potrzebami
osob niepehiosprawnych

225. 1 29,00 zi

62.000,00 zl

+ 6.188,00 zl

68.1 88,00 zl

0,00 zt

0,00 zl

0,00 zt

107.881, 00 zl

-

107.88 1, OOzt

25.000,00 zi

- dzieci i mlodziez

10

+ 20.000,00 zl

art. 35 a ust.l, pkt.
7 litd

- osoby doroste

i9

205.1 29,00 zl

Dofinansowanie ustug
thimaczaje^zyka
migowego lub thimacza
pizewodnika

art. 35 a ust. 1 pkt
7 litf

Zobowiazania dotyczace
dofinansowania kosztow
dzialariia warsztatow
terapii zajeciowej

art. 35 a ust. 1 pkt.
8

og6tem

-

0,00 zt

-1.1 88,00 zt

23.81 2,00 zl
0,00 zt
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559.860,00 z\0 zl

-

+/- 26.188,00 zl

559.860,00 zt!

1.108.376, OOzt
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UZASADNIENTE

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepehiosprawnych (tj. Dz. U. z 201 Ir. poz. 127 ze zm.) Rada
Powiatu w formie uchwaty okresla zadania, na ktore przeznacza sie srodki przekazywane
samorzadowi powiatu na realizacj? zadari z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob
niepehiosprawnych.
Pismem z dnia 21 pazdziernika 2016r., znak PUP JRP 9440.MM.18.16 Dyrektor
Powiatowego Urzedu Pracy w Slawnie zwrocit si? z prosb^ o dokonanie zmian w wysokosci
srodkow finansowych przeznaczonych na realizacje poszczegolnych zadari bed^cych w
kompetencji Powiatowego Urzedu Pracy w Slawnie, okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepehiosprawnych.
W zwiazku z brakiem zainteresowania osob niepehiosprawnych formami aktywizacji
zawodowej, nie wykorzystano i dokonano zwrotu srodkow w wysokosci 25.000,00 zl.
Tym samym w/w kwota zostala rozdysponowana na zadania realizowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie w Slawnie. Proponowane przesuniecia w ramach zadari realizowanych
przez PCPR w Slawnie, pozwol^ na pozytywne rozpatrzenie kolejnych wnioskow o
dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze dla
niepelnosprawnych dzieci i osob doroslych.
Zmniejszenie srodkow na zadania dotyczace dofinansowania likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu sie i technicznych - dzieci wynika z rozliczeri zadari i
braku kolejnych wnioskow do rozpatrzenia. Podkreslic nalezy, iz wysokosc srodkow przekazanych
przez PFRON w 2016r. w dalszym ciqgu nie zabezpieczy potrzeb doroslych osob
niepehiosprawnych ubiegajacych sie o dofinansowanie w ramach zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i srodki pomocnicze.
Majac powyzsze na uwadze podjecie niniejszej uchwaly jest zasadne.

NACZELNIK WYDZIAtU
Edukjcji i,Srf?aw Spotecznych

UO^uc
Witkowska
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