
 

UCHWAŁA NR XII / 110 / 2004

Rady Powiatu Chełmińskiego

z dnia 3 marca 2004 r.

w sprawie: określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,

na realizacje, których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 12, art. 26, art. 35a ust. 3, art. 38, art. 40, art. 41, art. 48 ust.1 pkt 1, ustawy z dnia

27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 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. Nr 88, poz. 808)

Rada Powiatu Chełmińskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Uchwala się podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób

niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały w wysokości 345.431 zł., z tego:

1) na rehabilitację zawodową 115 431,- zł

w tym na zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek

na ubezpieczenia społeczne 75.547,-zł.

2) na rehabilitację społeczną 230 000,- zł

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Chełmnie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Zbigniew Orzechowski



Uzasadnienie

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), a także

rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim

i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz. 808) Rada Powiatu po otrzymaniu informacji o wielkości środków

funduszu, określonych w planie finansowym Funduszu (Plan finansowy PFRON stanowi załącznik do

ustawy budżetowej) określa w formie uchwały zadania i wysokości środków Funduszu,

przeznaczonych na te zadania. Podjęta w tej sprawie uchwała Rady podlega przekazaniu Prezesowi

PFRON.

Przedstawiona Radzie Powiatu propozycja podziału środków PFRON została dokonana na podstawie

informacji o wysokości środków PFRON przypadających na Powiat Chełmiński wg algorytmu w

2004 roku na realizację zadań ustawowych, która wpłynęła do Starosty Chełmińskiego w dniu 16

lutego 2004 roku. Zgodnie z tą informacją środki przekazane na tut. Powiat w tym roku są o

135.498,00 zł mniejsze w stosunku do 2003 roku. Biorąc pod uwagę powyższe oraz ilość wniosków

jaka wpłynęła do tej pory do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zaproponowano podział

środków PFRON zgodnie z treścią uchwały. Przy czym:

- w kwestii dotyczącej rehabilitacji zawodowej nie ma wniosków dotyczących przystosowania

tworzonych lub istniejących stanowisk pracy. Zaistniała sytuacja jest spowodowana zmianą

przepisów, w których tworzenie nowych stanowisk pracy, zastąpiono przystosowaniem

tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, co nie cieszy się zainteresowaniem wśród

pracodawców. Jednak pomimo wszystko przeznaczono na to zadanie kwotę 15.000,00.

Ponadto kwota 75.547,00 zł stanowi kwotę zagwarantowaną na zobowiązania dotyczące

refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne - umów zawartych do

31.12.2003 r. ,

- kwotę 100.000,00 zł zarezerwowano na mające powstać Warsztaty Terapii Zajęciowej,

- pozostałe środki rozłożono na poszczególne zadania proporcjonalnie do zapotrzebowania.

Należy zauważyć, że w/w podziale nie uwzględniono środków na likwidację barier

architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, w komunikowaniu się i technicznych 

z uwagi na to, że w roku 2003 na to zadanie zostało wydane 180.455,00 zł.



Rehabilitacja zawodowa
Lp. Zadania

1 15 000,00 zł 

2 Zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne - art.. 26 9 884,00 zł 

3 75 547,00 zł 

4 5 000,00 zł 

5  - zł 

6  - zł 

7 10 000,00 zł 

RAZEM 115 431,00 zł 

Rehabilitacja społeczna
Lp. Zadania

1 60 000,00 zł 
dorosłe osoby niepełnosprawne 35 000,00 zł 
dzieci i młodzież niepełnosprawna 25 000,00 zł 

2 55 000,00 zł 

dorosłe osoby niepełnosprawne 35 000,00 zł 
dzieci i młodzież niepełnosprawna 20 000,00 zł 

3 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w tym: 15 000,00 zł 
dorosłe osoby niepełnosprawne 10 000,00 zł 
dzieci i młodzież niepełnosprawna 5 000,00 zł 

4  - zł 

dorosłe osoby niepełnosprawne  - zł 
dzieci i młodzież niepełnosprawna  - zł 

5 100 000,00 zł 

RAZEM 230 000,00 zł 

OGÓŁEM 345 431,00 zł 

Załącznik                                    
do uchwały Nr XII / 110 / 04 
Rady Powiatu Chełmińskiego      
        z dnia 03 marca 2004 r.

                 Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

Kwota                       
środki finansowe

Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych 
lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych - art.. 26

Zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne - 
art.. 26
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych - art.. 38 i 
40 
Finansownie kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych - art.. 41
Dofinansowanie do wysokości 50 % oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych 
przez osoby niepełnosprawne na kontynuację działalności gospodarczej lub rolniczej
udzielanie osobom niepełnosprawnym pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
albo rolniczej - art.. 12

Kwota                       
środki finansowe

Dofinansowanie  uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych w tym:

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w tym:

Finansowanie w części lub w całości kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii 
zajęciowej


