
UCHWAŁA Nr XV / 137 / 2004

Rady Powiatu w Chełmnie

z dnia 21 lipca 2004 r.

w  sprawie: zmiany  uchwały  dotyczącej  określenia  zadań  z  zakresu  rehabilitacji  zawodowej

i  społecznej  osób  niepełnosprawnych  na  realizację  których  przeznacza  się  środki  Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

Na podstawie art.  35a ust.  3, art.  48 ust.1  pkt 1, 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.) 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 w Chełmnie uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się przesunięć wydatków środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji  zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu 

Zbigniew Orzechowski



Uzasadnienie

W związku z brakiem zainteresowania ze strony pracodawców środkami PFRON na przystosowanie

tworzonych  lub  istniejących  stanowisk  pracy  -  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  proponuje

przesunięcie  kwoty  15.000,00  zł  za  zwrot  kosztów  poniesionych  przez  pracodawcę  w  związku

z  przystosowaniem tworzonych lub  istniejących stanowisk  pracy dla  osób  niepełnosprawnych oraz

9.884,00 zł za zwrot kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne na dofinansowanie

likwidacji  barier  architektonicznych,  w  komunikowaniu  się  i  technicznych,  w  związku

z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych z uwagi na duże zainteresowanie tymi formami

pozyskania środków przez osoby niepełnosprawne.

Propozycja  przesunięć  wynika  głównie  z  konieczności  udzielenie  pilnej  pomocy  rodzinie  której

przebywa  osoba  niepełnosprawna  w  wieku  31  lat.  Opiekunowie  tej  osoby  w  związku  z  nagłym

pogorszeniem się ich zdrowia (między innymi ojciec po przebytym w br. zawale serca) nie są wstanie

zapewnić opieki przy obecnych warunkach mieszkaniowych. Rodzina zainteresowana jest likwidacją

barier architektonicznych w mieszkaniu w tym w łazience oraz wykonaniem podjazdu do budynku.


