
Projekt 

Uchwala Nr 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2019 r. 

zmieniajgca uchwale w sprawie okreglenia zadati finansowych w 2019 r. ze grodkow 

Palistwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie 

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, z poZn. zm.), art. 35a ust. 1 pkt 6a i 7 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu °sob 

niepelnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172, z poZn. zm.), § 6 ust. 1 rozporzgdzenia Rady 

Ministr6w z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania §rodkOw Panstwowego 

Funduszu Rehabilitacji ()sob Niepelnosprawnych samorzadom wojewOdzkim i powiatowym 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1605, z p62n. zm.) oraz § 1 rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki 

Spolecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okre§lenia rodzajOw zadan powiatu, ktore 

mop bye finansowane ze §rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb 

Niepelnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926, z pOin.zm.) - Rada Powiatu w Pultusku 

uchwala, co nastepuje: 

§ 1.  

Trek zalacznika nr 1 do uchwaly nr V/36/2019 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 6 marca 

2019 r. w sprawie okrelenia zadan finansowych w 2019 r. ze §rodkow Panstwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych otrzymuj e brzmienie okre§lone 

w zalaczniku do niniejszej uchwaly. 

§ 2.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzadowi Powiatu w Pultusku. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjecia. 



Zat4cznik nr 1 do 
Uchwaly Nr .../ 	/2019 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	  2019 r. 

Podzial Arodkow 
Patistwowego Funduszu Rehabilitacji Oseb Niepelnosprawnych 

Podzial §rodkow na realizacjc poszczegOlnych zadali z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i spotecznej osob niepelnosprawnych w 2019 r. przyznanych dia Powiatu wedlug 
planu finansowego Panstwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb Niepelnosprawnych na 2019 r. 

Wynoszq ogolem 

1. Realizacja zadari z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej 

Ogifilem 

1. finansowanie wydatkow na instrumenty lub uslugi rynku 
pracy okre§lone w ustawie o promocji w odniesieniu do ()sob 
niepelnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujace 
pracy niepozostajace w zatrudnieniu 

2. przyznanie osobom niepelnosprawnym srodkow na rozpoczecie 
dziatalnoki gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkladu 
do spOidzielni socjalnej 

133 071,00 z1 

21 071,00 A 

72 000,00 A 

3. dokonywanie zwrotu kosztow wyposaZenia stanowiska pracy 	 40 000,00 A osoby niepelnosprawnej 

354 258,00 zi 

1. dofinansowanie uczestnictwa osob niepelnosprawnych 	 52 175,00 A 
i ich opiekunow w tumusach rehabilitacyjnych 

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i Srodki pomocnicze przyznawane osobom 	231 989,00 A 
niepelnosprawnym na podstawie odrebnych przepisOw 

3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu sic i technicznych w zwiazku z indywidualnymi 	70 094,00 A 
potrzebami osob niepelnosprawnych 

III. Realizacja zadati zwiqzanych z dziatalnogciq warsztatOw 	723 840,00 zi terapii zajvciowej (WTZ) 

DY EKTOR 
Powiatowego Centrum Porn ocy 

Rodzinie,W Puttusku 

Mart M roza 

• 

1 211 169,00 z1 

H. Realizacja zadati z zakresu rehabilitacji spotecznej 

OgOlem 



Uzasadnienie do uchwaly 

Zgodnie z ustawq z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i spolecznej oraz zatrudnianiu ()sob niepelnosprawnych (art. 35a ust. 3), Rada Powiatu 

w formie uchwaly okre§la zadania, na kt6re przeznacza Srodki finansowe przekazywane przez 

Prezesa Zarzqdu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych na realizacje 

zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej. 

rodki finansowe PFRON przypadajqce wedlug algorytmu dla powiatu pultuskiego na 

realizacje zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej w roku 2019 wynoszq ogOlem 

1 211 169 z1. 

W dniu 12.12.2019 r. do PCPR wplynclo pismo z Powiatowego Urzcdu Pracy 

w Pultusku z pro§bq o zmniejszenie kwoty przeznaczonej na realizacje zadan z zakresu 

zatrudniania i rehabilitacji zawodowej o 354,00 z1 na realizacje zadan z zakresu rehabilitacji 

spolecznej z powodu rezygnacji jednej z osob z odbywanego staZu. Powytszq kwote 

proponujemy przeznaczye na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzgt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i s'rodki pomocnicze przyznawane osobom niepelnosprawnym na 

podstawie odrgbnych przepisow. 

Biorqc pod uwag9 potrzeby mieszkaticow powiatu, przyjmuje sic nastcpujqcy podzial 

rodkOw na realizacje poszczegolnych zadan stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

DYREKTOR 
Powiatowego Centrum Pomocy 

w Pu usku 
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