
Uchwala Nr 

Rady Powiatu w Pultusku 

z dnia 	 2019 r. 

zmieniahca uchwale w sprawie okreilenia zadati finansowych w 2019 r. ze grodkOw 

Patistwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych 

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

powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), 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 2019 r. poz. 1172), § 6 ust. 1 rozporzadzenia Rady MinistrOw z dnia 13 maja 2003 r. 

w sprawie algorytmu przekazywania §rodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob 

Niepelnosprawnych samormdom wojewodzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538, 

z poZn.zm.) oraz § 1 rozpormdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 25 czerwca 

2002 r. w sprawie okre§lenia rodzaj6w zadan powiatu, kt6re mop bye finansowane ze 

§rodkOw Panstwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb Niepelnosprawnych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 926, z pOZn.zm.) - Rada Powiatu w Pultusku uchwala, co nastepuje: 

§ 1. 

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

2019 r. w sprawie okre§lenia zadan finansowych w 2019 r. ze §rodkow Pahstwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych otrzymuj e brzmienie okre§lone 

w zalqczniku do niniejszej uchwaly. 

§ 2. 

Wykonanie uchwaly powierza sic Zarzgdowi Powiatu w Pultusku. 

§ 3. 

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podiccia. 



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

Podzial Srodkow 
Palistwowego Funduszu Rehabilitacji °sob Niepelnosprawnych 

Podzial ,§rodkOw na realizacje poszczegOlnych zadali z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej ()sob niepelnosprawnych w 2019 r. przyznanych dla Powiatu wedlug 
planu finansowego Panstwowego Funduszu Rehabilitacji OsOb Niepelnosprawnych na 2019 r. 

Wynoszq ogolem 	 1 161 441,00 zi 

1. Realizacja zadan z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej 

Ogolem 	 144 100,00 z1 

1. finansowanie wydatkow na instrumenty lub uslugi rynku 
pracy okre§lone w ustawie o promocji w odniesieniu do osOb 	 24 100,00 z1 

niepelnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujqce 
pracy niepozostajqce w zatrudnieniu 

2. przyznanie osobom niepelnosprawnym §rodkow na rozpoczecie 
dziaialnoscci gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkladu 	40 000,00 zl 

do spoldzielni socjalnej 

3. dokonywanie zwrotu kosztOw wyposa2enia stanowiska pracy 	 80 000,00 z1 

osoby niepelnosprawnej 

II. Realizacja zadati z zakresu rehabilitacji spolecznej 

• 
Ogolem 

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 odrebnych przepisOw 

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

111. Realizacja zadati zwijzanych z dzialainoSciq warsztatow 
terapii zajeciowej (WTZ) 

305 501,00 zi 

60 000,00 z1 

170 933,00 zi 

74 568,00 zi 

711 840,00 zl 

DYREKTOR 
Powiatowego ntrum Pomocy 

Rodzinie ultusku 

mgr 	a rejtich 



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 formic uchwaly okre§la zadania, na ktOre przeznacza srodki finansowe przekazywane przez 

Prezesa Zarzqdu Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych na realizacjc 

zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej. 

rodki finansowe PFRON przypadajqce wedlug algorytmu dla powiatu pultuskiego na 

realizacjc zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej i zawodowej w roku 2019 wynoszq og6lem 

1 161 441,00 zi. 

W zwiqzku z tym, Ze dwa z przyznanych dofinansowan nie zostaly przekazane 

• z powodu §mierei jednego z vvnioskodawcOw oraz rezygnacji, konieczne jest przeniesienie 

kwoty 10 432,00 zi z zadania dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 

w komunikowaniu siv i technicznych w zwiqzku z indywidualnymi potrzebami osob 

niepelnosprawnych. PowyZszq kwotc proponujemy przeznaczye na dofinansowanie 

zaopatrzenia w sprzyt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze 

przyznamme osobom niepelnosprawnym na podstawie odrgbnych przepisow. 

Propozycja zmian z planie finansowym zostala pozytywnie zaopiniowana przez Powiatowq 

Spolecznq Rade ds. Osob Niepelnosprawnych. 

Biome pod uwagg potrzeby mieszkancow powiatu, przyjmuje sic nastepujqcy podzial 

§rodkOw na realizacjc poszczegolnych zadah stanowiqcy zalqcznik do niniejszej uchwaly. 

• 
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