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Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ............................
2019r.
w sprawie podziału środków PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnychprzypadających według algorytmu w 2019roku
dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawieo rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) oraz art. 35a ust. 3 w związku z art. 48
ust. l pkt l ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczną oraz

zatrudnianiuosób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192
i 2354) uchwala się co następuje:

g 1. Dokonuje się podziału środków PaństwowegoFunduszuRehabilitac:jiOsób
Niepełnosprawnych w kwocie 1 958 605 zł przypadających według algorytmu w 2019 roku dla
Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodową i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w następujący sposób:
1) 1 156 740 zł -- na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowel, zgodnie
z zawartymi umowami;

2) 653865zł -- na dofinansowaniezadań z zakresu rehabilitadi społecznej osób
niepełnosprawnych, w tym:
a) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

b) dofinansowaniezaopatrzeniaw sprzętrehabilitacyjny,przedmiotyortopedycznei środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisow,
c) dofinansowanie uczestnictwa w tumusach rehabilitacyjnych,
d) dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych, w komunikowaniu Slę
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych,
e) dofinansowanie usług tłumaczajęzyka migowego lub tłumacza-przewodnika;

3) 148000zł

na dofinansowaniezadań z zakresu rehabilitacji zawodowejosób

niepełnosprawnych, w tym:
a) finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu
pracy,
b) jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej , rolniczej
lub wniesienia wkładu do spółdzielni soc:palną,

c) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu.
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jel podjęcia
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UZASADNIENIE

Zgodnie z informacją PrezesaZarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych z dnia ll

lutego 2019 r. o wysokości środków Funduszu na zadania

określone ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodową i społecznej
oraz zatmdnianiu osób niepełnosprawnych(Dz. U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.),
wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie
algorytmu

przekazywania

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnychsamorządomwojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 538
iz 2018 r. poz. 1266), w 201 9 r. Powiat Pruszkowski otrzymał kwotę 1 958 605 zł.
Kwota środków Państwowego Funduszu Rehabilitac:ji Osób Niepełnosprawnych

przypadającaw 2019 r. dla Powiatu Pruszkowskiegojest wyższa od kwoty z 2018 r.
o 50 982 zł. Jednakżew związku z wzrostemkosztu rocznegopobytu jednego uczestnika
w warsztacie terapii zayęciowejz kwoty 16 596 zł w 201 8 r. na 17 796 zł w 20 19 r., zwiększeniu
uległa o 78 000 zł ogólna kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej w Powiecie Pruszkowskim.

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządziepowiatowym, jak również ustawa

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodową i społeczną oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych nakładają obowiązek określenia przez Radę Powiatu rodzajów zadań
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

przypadających według algorytmu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodową
i społecznej osób niepełnosprawnych w danym roku.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej SpołecznejRady ds. Osób
Niepełnosprawnych.
Uchwała wpisuje się w Obszar: Bezpieczeństwo i równość szans, Cel J: Poprawa

efektywności i organizacji działania pomocy społeczną zapewniającerealne i adekwatne
do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym, a także Cel L: Włączenie społeczne zapewniające

członkom różnych grup społecznych równe korzystanie z oferty powiatu, Strategii Rozwoju
Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017.
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