
Projekt 

Uchwala Nr 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2018 r. 

zmieniajgca uchwalg w sprawie okreglenia zadari finansowych w 2018 r. ze irodkow 

Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z po2n. 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 2018 r. poz. 511, z p&n. zm.), § 6 ust. 1 rozporzqdzenia Rady 

Ministrow z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania §rodkow Panstwowego 

Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych samorzqdom wojew6dzkim i powiatowym 

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

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

mogq byo finansowane ze srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji °sob 

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

nastcpuj e: 

§ 1.  

Trek zalqcznika nr 1 do uchwaly nr XXXIII/223/2018 Rady Powiatu w Pultusku z dnia 

27 marca 2018 r. w sprawie okre§lenia zadaii finansowych w 2018 r. ze §rodkow 

Panstwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia 

dodatkowych kryteri6w przyznawania dofinansowan obowiqzujqcych w 2018 roku otrzymuje 

brzmienie okre§lone w zakczniku do niniej szej uchwaly. 

§ 2.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjccia. 



Zalacznik nr 1 do 
Uchwaly Nr ...I 	/2018 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	 2018r. 

Podzial grodkOw 
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji ()sob Niepelnosprawnych 

Podzial §rodkow na realizacje poszczegolnych zadan z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej °sob niepelnosprawnych w 2018 r. przyznanych dla Powiatu wedlug 
planu finansowego Paristwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych na 2018r. 

Wynoszq ogrilem 	 423 915,00 zi 

I. Realizacja zadari z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej 

Ogrilem 

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

2. przyznanie osobom niepelnosprawnym §rodkow na rozpoczccie 
dzialalnoki gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkladu 
do spoldzielni socjalnej 

3. dokonywanie zwrotu kosztow wyposa2enia stanowiska pracy 
osoby niepelnosprawnej 

130 582,00 zi 

10 582,00 zi 

40 000,00 zi 

80 000,00 zi 

II. Realizacja zadari z zakresu rehabilitacji spolecznej 

Ogrilem 	 293 333,00 zi 

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

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzet rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i §rodki pomocnicze przyznawane osobom 
niepelnosprawnym na podstawie odrcbnych przepisow 

3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu sic i technicznych w zwiqzku z indywidualnymi 
potrzebami os6b niepelnosprawnych 

53 563,00 zi 

178 599,00 zi 

61 171,00 zi 



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 okregla zadania, na ktore przeznacza grodki finansowe przekazywane przez 

Prezesa Zarzqdu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na realizacjc 

zadati z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej. 

rodki finansowe PFRON przypadajqce wedlug algorytmu dla powiatu pultuskiego na 

realizacje zadati z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej w roku 2018 wynoszq ogolem 

423 915,00 

W zwiqzku z tym, te jedno z przyznanych dofinansowati nie zostalo rozliczone 

w calogci z zakresu likwidacji barier architektonicznych, konieczne jest przeniesienie kwoty 

289,00 zi z zadania dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

sig i technicznych w zwiqzku z indywidualnymi potrzebami °sob niepelnosprawnych. 

Powyzszq kwotc proponujemy przeznaczyo na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzgt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i scrodki pomocnicze przyznawane osobom 

niepelnosprawnym na podstawie odrgbnych przepisow. 

Ponadto, Powiatowy Urzqd Pracy w Pultusku w pigmie z dnia 16.11.2018 r. 

informuje o przesunieciu Arodkow z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej w kwocie 

40 000,00 zi na zadanie z zakresu dokonywanie zwrotu koszt6w wyposatenia stanowiska 
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