PROJEKT
UCHWAŁA NR ….../2018
RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO
z dnia ...............................
zmieniająca uchwałę Nr XLVI – 528/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca
2018 r. w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
w 2018 roku, zmienioną uchwałą Nr LI-579/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia
26 lipca 2018 r.
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511,
z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:
§1
W Uchwale Nr XLVI – 528/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 22 marca 2018 r.,
w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przyznanych powiatowi wołomińskiemu według algorytmu, na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 roku,
zmienioną uchwałą Nr LI-579/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 r.,
zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej
uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, z późn.
zm.) Rada Powiatu w formie uchwały dokonuje podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych samorządowi powiatowemu na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. W dniu
13.11.2018 r. do PCPR wpłynęła informacja z PUP o niewykorzystanej kwocie 4 000,00 zł z puli
środków przyznanych na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, którą można
przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
W związku z powyższym PCPR proponuje zweryfikować sposób podziału środków
określonych Uchwałą Nr LI-579/2018 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 26 lipca 2018 roku
poprzez zwiększenie limitu środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
o kwotę 4000,00 zł, a zmniejszenie limitu środków na rehabilitację zawodową o kwotę 4 000,00
zł
Na dzień 03.12.2018 r. na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej oczekuje
374 wniosków na kwotę 943 492,51 zł.
W rozbiciu na poszczególne zadania:
- 242 wnioski o dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
na kwotę 471547,11 zł ( w tym 99 wnioski z 2017 r. na kwotę 181 331,13 zł)
- 20 wniosków o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 59 477,40 zł
- 72 wnioski o dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu na kwotę 141 427,00 zł
(w tym 1 wniosek z 2016 r. na kwotę 2000,00 zł, 22 wnioski z 2017 r. na kwotę 42 088,00 zł)
- 40 wnioski o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych i technicznych na kwotę
271 041,00 zł ( w tym 3 wnioski z 2017 r. na kwotę 11 634,00 zł)
Biorąc pod uwagę powyższe zestawienie i fakt niedoboru środków finansowych na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w stosunku do realnych potrzeb zgłoszonych
przez wnioskodawców, zasadnym jest dokonanie proponowanych przesunięć w ramach
posiadanych możliwości prawnych i finansowych, które umożliwią rozpatrzenie jak
największej

liczby złożonych wniosków

o

niepełnosprawnym możliwość społecznej adaptacji.

dofinansowanie umożliwiając osobom

Załącznik
do Uchwały Nr …………….
Rady Powiatu Wołomińskiego
z dnia ………………

Podział środków PFRON na realizację zadań w 2018 roku
Zadania

Podział środków PFRON

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej ogółem:

1 447 560,00

I: Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

1 231 560,00

A: dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów terapii
zajęciowej (art. 35 a ust. 1 pkt 8 ustawy¹)

398 304,00

B: dofinansowanie na realizację wymienionych poniżej zadań
(art. 35 a ust. 1 pkt 7 ustawy ¹)
− turnusy rehabilitacyjne,
− sport, kultura, rekreacja i turystyka,
− sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze,
− bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne,
− usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

833 256,00

II: Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej

216 000,00

− zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy
i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11 ust. 3 pkt 2 ustawy¹),
− przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej (art. 12 a ustawy ¹),
− zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska pracy dla
osoby niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczeń oraz adaptacji lub
nabycia odpowiednich urządzeń ułatwiających pracę lub
funkcjonowanie,
zakup
i
autoryzacja
odpowiedniego
oprogramowania oraz urządzeń technologii wspomagających lub
przystosowanych do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, a
także kosztów rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb
osoby niepełnosprawnej (art. 26 ustawy¹),
− zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy oraz zwrot
kosztów szkolenia tych pracowników (art. 26 d ustawy¹),
− zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej (art. 26 e ustawy ¹),
− finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania zawodowego
osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40 ustawy ¹).
¹ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.)

