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z. 

projekt 

Uchwala Nr 	/2018 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	. 2018 r. 

zmieniajgca uchwalg w sprawie okreglenia zadan finansowanych w 2018 r. ze grodkow 

Patistwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia 

dodatkowych kryteriow przyznawania dofinansowati obowiqzujqcych w 2018 r. 

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

powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, z p62. n. 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 po2n. zm.), § 6 ust. 1 rozporzqdzenia Rady 

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

Palistwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych samorzqdom wojewodzkim 

i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538, z po±n. zm.) oraz § 1 rozporzqdzenia Ministra 

Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie okregenia rodzajow zadan 

powiatu, ktore mogq bye finansowane ze srodkow Paristwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb 

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

nastepuje: 

§ 1.  

Trek zalqcznika nr 1 do uchwaly Nr XXXVIII/223/2018 Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie okregenia zadali finansowanych w 2018 r. ze §rodkOw 

Palistwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych oraz wprowadzenia 

dodatkowych kryteriow przyznawania dofinansowan obowiqzujqcych w 2018 roku otrzymuje 

brzmienie okre§lone w zalqczniku do niniejszej uchwaly. 

§ 2.  

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzqdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 3.  

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjccia. 



Zalqcznik do 
Uchwaly Nr  / 	/2018 
Rady Powiatu w Pultusku 
z dnia 	 2018 r. 

Podzial grodkow 
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji ()sob Niepelnosprawnych 

Podzial §rodkOw na realizacje poszczegolnych zadali z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej osOb niepelnosprawnych w 2018 r. przyznanych dla Powiatu 
Pultuskiego wedlug algorytmu w planie finansowym Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 
OsOb Niepelnosprawnych na 2018 r. 

Wynoszq ogolem 	 423 915,00 zl 

I. Realizacja zadan z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej 

Ogolem 	 135 000,00 zl 

1. finansowanie wydatk6w na instrumenty lub uslugi rynku 
pracy okreglone w ustawie o promocji w odniesieniu do os6b 
niepelnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujqce 
pracy niepozostajace w zatrudnieniu 

2. przyznanie osobom niepelnosprawnym §rodkow na rozpoczccie 
dziatalno§ci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkladu 
do spoldzielni socj alnej 

15 000,00 zi 

80 000,00 zi 

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

II. Realizacja zadati z zakresu rehabilitacji spolecznej 

Ogolem 	 288 915,00 zl 

1. dofinansowanie uczestnictwa os6b niepelnosprawnych 	 60 000,00 zl 
i ich opiekunow w turnusach rehabilitacyjnych 

2. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzct rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i §rodki pomocnicze przyznawane osobom 	167 455,00 zl 
niepelnosprawnym na podstawie odrcbnych przepisow 

3. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu sic i technicznych w zwiqzku z indywidualnymi 	61 460,00 zi 
potrzebami ()sob niepelnosprawnych 



Uzasadnienie do uchwaly 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i spolecznej oraz zatrudnianiu ()sob niepelnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwaly 

okre§la zadania, na ktore przeznacza grodki finansowe przekazywane przez Prezesa Zarzqdu 

Panstwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych dla powiatu. 

Zgodnie z pismem nr DF.WRO.284.2018.w.IWR otrzymanym z Panstwowego 

Funduszu Rehabilitacji Os613 Niepelnosprawnych w dniu 10 lipca 2018 roku wysokoge 

§rodkow przypadajqcych wedlug algorytmu dla powiatu pultuskiego w 2018 roku zwiekszyla 

sic o 1 zl. Kwote tq postanowiono przeznaczye na realizacjg zadan z zakresu dofinansowania 

zaopatrzenia w sprzct rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i scrodki pomocnicze. 

W zwiqzku z 1 rezygnacjq z ubiegania sic o przyznanie dofinansowania do likwidacji 

barier architektonicznych, postanowiono zwickszye scrodki na realizacjf zadart z zakresu 

dofinansowania zaopatrzenia w sprzyt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i grodki 

pomocnicze, adekwatnie do bietqcych zapotrzebowati. 

Propozycja zmian w planie finansowym zostala pozytywnie zaopiniowana 

przez Powiatowq Spolecznq Rade ds. °sob Niepelnosprawnych na posiedzeniu w dniu 

19 lipca 2018 r. 

Biorqc pod uwagc potrzeby mieszkancow powiatu, przyjmuje sic nastepujqcy podzial 

§rodkow na realizacjc poszczegolnych zadalt stanowiqcy zahlcznik do niniejszej uchwaly. 
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