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Projekt 

Uchwala Nr 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2018 r. 

w sprawie okreilenia zadan finansowych w 2018 r. ze grodkow Paristwowego Funduszu 

Rehabilitacji (hob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia dodatkowych kryteriow 

przyznawania dofinansowan obowiqzujqcych w 2018 roku. 

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

powiatowym (Dz. U. z 2017r. poz. 1868, z pedn. zm.) art. 35a ust. 1 pkt 6a i 7 ustawy z dnia 
• 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob 

niepelnosprawnych (Dz. U. z 2016r. poz. 2046, z po2n. zm.), § 6 ust. 1 rozporzqdzenia Rady 

Ministrow z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania grodkow Pafistwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych samorzqdom wojewodzkim i powiatowym 

(Dz. U. z 2017r. poz. 538) oraz § 1 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej 

z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okreglenia rodzajow zadan powiatu, kteire mogq bye 

finansowane ze §rodkow Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 

(Dz. U. z 2015r. poz. 926) - Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

Okre§la sic zadania i wysokoge kwot przypadajqcych na ich realizacje ze grodkow 
• Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych w brzmieniu stanowiqcym 

zalqcznik nr 1 do niniejszej uchwaly oraz dodatkowe kryteria przyznawania dofinansowari ze 

grodkow Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych obowiqzujqce 

w 2018 roku stanowiqce zakcznik nr 2 do niniejszej uchwaly. 

§ 2.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 3.  

Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjecia. 
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Zalqcznik nr 1 do 
Uchwaly Nr ../ 	/2018 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	 2018r. 

Podzial Srodkow 
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych 

Podzial §rodkow na realizacjc poszczegeilnych zadan z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych w 2018 r. przyznanych dla Powiatu wedlug 
planu finansowego Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na 2018r. 

Wynoszq ogolem 
423 914,00 zi 

I. Realizacja zadan z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej 

OgOlem 

1. finansowanie wydatkow na instrumenty lub uslugi rynku 
pracy okreglone w ustawie o promocji w odniesieniu do osob 
niepelnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujgce 
pracy niepozostajace w zatrudnieniu 

2. przyznanie osobom niepelnosprawnym ArodkOw na rozpoczccie 
dzialalno§ci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkladu 
do spOldzielni socjalnej 

3. dokonywanie zwrotu kosztOw wyposa2enia stanowiska pracy 
osoby niepelnosprawnej 

135 000,00 zi 

15 000,00 zi 

80 000,00 zl 

40 000,00 zi 

II. Realizacja zadati z zakresu rehabilitacji spolecznej 

4110 	
Ogolem 	

288 914,00 zl 

1. dofinansowanie uczestnictwa osob niepelnosprawnych 
i ich opiekunOw w turnusach rehabilitacyjnych 

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzct rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i grodki pomocnicze przyznawane osobom 
niepelnosprawnym na podstawie odrebnych przepisow 

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

60 000,00 zi 

158 914,00 z1 

70 000,00 z1 



Zakcznik nr 2 do 
Uchwaly Nr  / 	/2018 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	 2018r. 

Dodatkowe kryteria przyznawania dofinansowari ze Arodkow Panstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Om% Niepelnosprawnych 

obowiqzujgce w 2018 roku 

1. Dolinansowanie do uczestnictwa os6b niepeinosprawnych i ich opiekun6w 

w turnusach rehabilitacyjnych. 

Przy rozpatrywaniu wnioskow o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym 

brana bcdzie pod uwagc moZliwo§e zwiekszenia szansy na uzyskanie poprawy zdrowia osoby 

niepelnosprawnej bcdqcej w zatrudnieniu lub moZliwoge podjecia zatrudnienia po przebytej 
rehabilitacj i. 

1) Pierwszenstwo dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych majq. 
w kolejnoki: 

a) osoby z orzeczon4 niepelnosprawnogciq do 16 roku Zycia, 
b) osoby niepelnosprawne od 16 do 24 lat uczqce sic i niepracujqce bez wzglcdu na stopien 

niepelnosprawno§ci, 

c) osoby niepelnosprawne, ktOre posiadah orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia 

niepelnosprawnoki lub rownowa2ne bedq.ce w zatrudnieniu lub gotowe pod* zatrudnienie, 
d) osoby niepelnosprawne, ktore posiadajq orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego 

stopnia niepelnosprawno§ci lub rownowaZne bcdq.ce w zatrudnieniu lub gotowe podhe 
zatrudnienie, 

e) osoby niepelnosprawne, ktore posiadah orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia 

niepelnosprawno§ci lub rownowaZne, 

f) osoby niepelnosprawne, ktOre posiadah orzeczenie o zaliczeniu do umiarkowanego 

stopnia niepeinosprawnoki lub rownowaZne. 

2) Z powodu ograniczonego limitu §rodkow finansowych przekazanych przez Palistwowy 

Fundusz Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych, o przyznaniu dofinansowania decyduje 

wysokoge przecietnego miesiccznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposob, 2e w pierwszej 
kolejnoki realizowane bed.q. wnioski wnioskodawcow, u ktorych wykazany dochOd nie 

zezwala na pokrycie kosztow udzialu w turnusie rehabilitacyjnym ze wzgledu na niskie 

dochody w gospodarstwie domowym. 



2. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych. 

W 2017 roku preferowane do dofinansowania ze grodkOw Funduszu sq. wnioski dotyczqce 

°sob niepelnosprawnych bedqcych w zatrudnieniu lub mogqcych pod
.* zatrudnienie po 

uzyskaniu dofinansowania. 

3. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych. 

Z powodu ograniczonego limitu grodkow finansowych przekazanych przez Panstwowy 

Fundusz Rehabilitacji OsOb Niepelnosprawnych, o przyznaniu dofinansowania decyduje 

wysokoge przecietnego miesiccznego dochodu wnioskodawcy, w ten spos6b, ze w pierwszej 

kolejnoki realizowane bydq wnioski wnioskodawcow, kt6rych dochod jest najniZszy. 
4. Dofinansowania zaopatrzenia w sprzgt rehabilitacyjny. 

Przy rozpatrywaniu wnioskOw o dofinansowanie zaopatrzenia w sprzyt rehabilitacyjny brana 

bydzie pod uwagy moZliwoge zwiykszenia szansy na uzyskanie poprawy zdrowia osoby 

niepelnosprawnej bedq.cej w zatrudnieniu lub moZliwoge podjycia zatrudnienia po przebytej 
rehabilitacj i. 

UZASADNIENIE 

Ocena wnioskow przez Komisjy do Spraw Opiniowania Wnioskow ze grodkow Patistwowego 

Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych wedlug powyZszych kryteriow 

przeprowadzana bydzie w celu efektywnego wykorzystania grodkow Funduszu wg algorytmu 

z punktu widzenia celu jakim jest rehabilitacja zawodowa osob niepelnosprawnych. Majqc na 

uwadze interpretacje Prezesa Zarzqdu PFRON - i2 niekt6re zadania sq bardzo kosztowne i nie 

zawsze adresowane glownie do osOb niepelnosprawnych, ktore pozostajq w zatrudnieniu lub 
• 

sq. gotowe pod* zatrudnienie - wprowadzeniepowyZszych dodatkowych kryteriOw 

przyznawania dofinansowali obowiqzujqcych w 2018 roku uwa2a sic za zasadne. 

D YREKTOR 
Povviatowego Centrum Pomocy 

Rodzi 	
uttusku 

rejlich 

• 

ni,cir i  



DYREKTOR 
Powiatowegontrum Pomocy 

Roclzinie 	ultusku 

mgr A 1, 

Uzasadnienie do uchwaly w sprawie podzialu Arodkow PFRON na 2018 r. 

Zgodnie z 	ustawq z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych (art. 35a ust. 3), Rada Powiatu 
w formie uchwaly okre§la zadania, na ktore przeznacza grodki finansowe przekazywane 
przez Prezesa Zarzqdu Paristwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych na 
dany rok dla powiatu. Zadania, ktore mogq bye finansowane ze grodkOw PFRON, zostaly 
okreglone zarowno w w/w, jak rownie2 w rozporzqdzeniu ministra Pracy i Polityki Spolecznej 
z dnia 25 czerwca 2002 r. 

rodki finansowe PFRON przypadajqce wedlug algorytmu dla powiatu pultuskiego na 
realizacjc zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej w roku 2018 wynoszq ogolem 
423 914,00 

Majqc na uwadze najpilniejsze potrzeby mieszkancowpowiatu pultuskiego oraz 
uwzglcdniajqc dotychczas skladane wnioski, w roku 2018 osoby niepelnosprawne otrzymajq 
dofinansowanie na: 

• - finansowanie wydatkow na instrumenty lub uslugi rynku pracy okre§lone w ustawie 
o promocji w odniesieniu do osOb niepelnosprawnych zarejestrowanych jako poszukuj4ce 
pracy niepozostajqce w zatrudnieniu, 

- rozpoczecie dzialalnoki gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkladu do spoldzielni 
socjalnej, 

- dokonywanie zwrotu kosztow wyposaZenia stanowiska pracy, 

- dofinansowanie zakupu sprzctu rehabilitacyjnego, przedmiot6w ortopedycznych i grodkew 
pomocniczych, 
- 

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, barier w komunikowaniu sic i barier 
technicznych, 
- 

dofinansowanie uczestnictwa ()sob niepelnosprawnych i ich opiekunow w turnusach 
rehabilitacyjnych. 

Lqcznie na realizacje zadaii z zakresu rehabilitacji zawodowej zostanie przeznaczone 
135 000,00 zl, a na realizacje zadari z zakresu rehabilitacji spolecznej — 288 914,00 

• Propozycja podzialu grodkow zostala pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowq 
Spolecznq Radc ds. ()sob Niepeinosprawnych w dniu 2 marca 2018 r. 

Majqc do dyspozycji otrzymane srodki oraz bior4c pod uwagc skalc potrzeb 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej na terenie powiatu, 

uwaZamy proponowany 
zakres podzialu §rodkow za najbardziej korzystny i uwzglcdniajqcy priorytetowe znaczenie 
w codziennym funkcjonowaniu osob niepelnosprawnych. 
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