Uchwala Nr
Rady Powiatu w Pultusku
z dnia

2019 r.

w sprawie okreilenia zadan finansowanych w 2019 r. ze irodkow Panstwowego
Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzqdzie
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.) art. 35a ust. 1 pkt 6a, 7, 8 oraz ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu ()sob
niepelnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, ze zm.), § 6 ust. 1 rozporzqdzenia Rady
Ministrow z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania Arodkow Panstwowego
Funduszu Rehabilitacji °set) Niepelnosprawnych samorzqdom wojewedzlcim i powiatowym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 538, ze zm.) oraz § 1 rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spolecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie okreglenia rodzajow zadan powiatu, ktere
mogq bye finansowane ze grodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Omit)
Niepelnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 926) - Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co
nastepuje:
§ 1.
1.Dokonuje sig podzialu Arodkow finansowych w kwocie 1 161 441,00 zi przeznaczonych na
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej oseb niepelnosprawnych oraz
realizacje zadan w ramach dzialalnoki warsztatow terapii zajeciowej w 2019 r.
2. Szczegelowe okreglenie zadan oraz §rodkow przeznaczonych na ich realizacje zawiera
zalqcznik do uchwaly.

§ 2.
Wykonanie uchwaly powierza sig Zarzqdowi Powiatu w Pultusku.

§ 3.
Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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Zakcznik do
/2019
Uchwaly Nr
Rady Powiatu w Pultusku
. 2019r.
z dnia

Podzial irodkow
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych
Podzial grodkow na realizacje poszczegolnych zadari z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spolecznej osob niepelnosprawnych oraz realizacje zadati w ramach dzialalnoAci
warsztatow terapii zajeciowej w 2019 r. przyznanych dla powiatu wedlug planu finansowego
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na 2019 r.
Wynoszq ogolem

1 161 441,00 zl

I. Realizacja zadan z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej
Ogolem
1. finansowanie wydatkow na instrumenty lub uslugi rynku
pracy olcreglone w ustawie o promocji w odniesieniu do osob
niepelnosprawnych zarejestrowanych jako iioszukujqce
pracy niepozostajqce w zatrudnieniu
2. przyznanie osobom niepelnosprawnym grodkow na rozpoczecie
dzialalnogth gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkladu
do spoldzielni socjalnej
3. dokonywanie zwrotu kosztOw wyposazenia stanowiska pracy
osoby niepelnosprawnej

144 100,00 zi
24 100,00 zl

40 000,00 zi
80 000,00 zl

II. Realizacja zadaii z zakresu rehabilitacji spolecznej
Ogolem
1. dofinansowanie uczestnictwa osob niepelnosprawnych
i ich opiekunow w turnusach rehabilitacyjnych

305 501,00 zl
60 000,00 zi

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

160 501,00 zl

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

85 000,00 zl

III. Realizacja zadan zwiqzanych z dzialalno§ciq warsztatow
terapii zajeciowej (WTZ)

711 840,00 zi

Uzasadnienie do uchwaly

Zgodnie z ustawq. z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej oraz zatrudnianiu osOb niepelnosprawnych (art. 35a ust. 3), Rada Powiatu
w formie uchwaly okregla zadania, na ktore przeznacza grodki finansowe przekazywane przez
Prezesa Zarzadu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb Niepelnosprawnych na realizacje
zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej, zawodowej oraz realizacje zadari w ramach
dzialalnoki warsztatow terapii zajeciowej.
Srodki finansowe PFRON przypadaj4ce wedlug algorytmu dla powiatu puituskiego na
realizacje zadali w roku 2019 wynoszq ogolem 1 161 441,00
Rada Powiatu podejmujqe uchwale w sprawie podzialu grodkow finansowych PFRON
42y do ich jak najefektywniejszego wykorzystania. W zwiqzku z powytszym upowaZnia
Zarz4d Powiatu do dokonywania zmian i przesunice wolnych grodkow w celu zaspokojenia
potrzeb osob niepelnosprawnych.
Podzial grodkOw zostal pozytywnie zaopiniowany przez Powiatow4 Spolecznq Rade
ds. OsOb Niepelnosprawnych w dniu 19.02.2019 r.
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