UCHWAŁA NR LVIII/331/2014
RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO
z dnia 30 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2014
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013.595 ze
zm.1) art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.2) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLIX/288/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 lutego
2014 roku w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadanie w Powiecie Golubsko-Dobrzyńskim w roku 2014, zmieniony
uchwałą nr LIV/319/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Powiatu
Golubsko-Dobrzyńskiego
Jacek Foksiński

1] Zmiany

wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.2013.645, Dz.U.2014.379;Dz.U.2014.1072.
wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2011r. Nr 171,poz.1016, Nr 209,poz. 1244,Nr 291,poz.1707, Nr
209, poz. 1243, Dz. U. 2012.986, Dz.U.2012.1456, Dz.U.2013.73, Dz.U.2013.675, Dz.U.2013.1645, Dz. U. 2014.598,
Dz.U.2013.1446, Dz.U.2013.791, Dz.U.2014.877

2] Zmiany

Id: 031F86DA-2D43-486B-9C81-0E0D1F4CEC39. Podpisany

Strona 1

Załącznik do Uchwały Nr LVIII/331/2014
Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego
z dnia 30 października 2014 r.
Środki finansowe PFRON w roku 2014 dla powiatu ogółem: 998 507,00 zł
I. Zadania i środki finansowe z zakresu rehabilitacji społecznej
(osoby dorosłe oraz dzieci i młodzież)
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
(art.35a ust.1 pkt 7a ustawy)
58 972,00 zł,
z tego 9 000 ,00 zł na pokrycie wkładu własnego stanowiącego 10,5 % wartości projektu pn. „Szansa na
aktywną integrację” w ramach POKL Priorytet VII Działanie 7.1. Poddziałanie 7.1.2. współfinansowanego
z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w 2014 r.
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
(art. 35 a ust.1 pkt 7b)
3 641,81 zł
3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
(art. 35a ust. 1 pkt 7c)
378 033,19 zł
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7d)
40 000,00 zł
5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 7e)
517 860,00 zł
Razem środki finansowe z zakresu rehabilitacji społecznej

998 507,00 zł

II. Zadania i środki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej
1. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12 a)
0,00 zł
2. Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez
osoby niepełnosprawne na kontynuowanie gospodarstwa rolnego (art.13)
0,00 zł
3. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:
a) adaptacje pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności (art. 26 ust. 1 pkt 1);
b) adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub
funkcjonowanie w zakładzie pracy (art. 26 ust. 1 pkt 1b);
c) zakup i amortyzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń
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technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.
26ust. 1 pkt 1c);
d) rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1 – 1c ust.1 art. 26 (art. 26 ust.1pkt
1);
0,00 zł
4. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
(art. 40)
0,00 zł
5. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych (art. 41)
0,00 zł
6. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające
w zatrudnieniu zgodnie z art. 11 (art. 35 a ust.1 pkt 6 a)
0,00 zł
7. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26 e)
0,00 zł
8. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym
w pracy (art. 26 d)
0,00 zł
Razem środki finansowe z zakresu rehabilitacji zawodowej: 00,00 zł
III. Zadania zlecone zgodnie z art. 36 ustawy ( art. 35a ust. 1 pkt 9c): 00,00 zł
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób
niepełnosprawnych oraz ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym określono zadania i
wysokość środków finansowych PFRON na realizację zadań w 2014 roku przez powiat na rzecz osób
niepełnosprawnych.
Po dokonaniu analizy wydatkowania środków finansowych PFRON za III kwartał 2014 r. oraz na
podstawie wnioskowanych potrzeb środowiska osób niepełnosprawnych, jak również brak dodatkowych
środków finansowych PFRON, istnieje konieczność przeniesienia środków między zadaniami w celu
całkowitego wydatkowania środków w roku bieżącym.
Przeniesienia między zadaniami dotyczą zmniejszenia o kwotę 9 024,00 zł z zadania dofinansowanie
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów oraz zmniejszenia o kwotę 976, 00 zł
z zadania dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych, a w dalszej kolejności zwiększenia o kwotę 10 000,00 zł na dofinansowania
do likwidacji barier funkcjonalnych osób z niepełnosprawnością.
Mając powyższe na uwadze istnieje konieczność dokonania przeniesień w planie PFRON w celu
całkowitego wykorzystania środków, jak również zaspokojenia niezbędnych potrzeb osób
niepełnosprawnych w codziennym funkcjonowaniu.
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