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Na podstawie art. ]2 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

(Dz. Li. z 2019r. poz. 511) oraz att. 35a ust. 3 \Ąz\Ą.iązkuz art. 48 ust. l pkt l ustalą'l'z dnia
27 sierpnia

1997

r.

o

iehal)ilitac.ii

zaxx-odoxĄei

i

spolecznej

oraz

zatrudnianiu

osób)

niepełnospia\Ą'n},ch (Dz. U. z 201 8 r. poz. 5 ] 1. z późn. zm.) uchwala się co następLlje:

Ę ]. W uchwaleni V]/62/2019 Rada,Pou'iatu Pruszkowskiegoz dnia 19 nlaica 2019 r.
\Ą'sprawie podziału środków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
plzypad4ących wedlug algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Pruszkowskiegona realizację
zadali określonycll w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych $ 1otrzymuje brzmienie:

,,$ ]. Dokonuje się podziału środków PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w kwocie 1 958 605 zł przypadających według a]gorytmu w 20] 9 roku
dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie z dllia 27 sierpnia
] 997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprau'nych
w ]lastępuJący sposób:

1) 1 156 740 zł - na dofinansowaniekosztów działania warsztatówterapii zajęciowei,
zgodnie z zawartymi umowami;
2) 668 865 zł -- na dofinansowanie zadają z zakresu rellabilitacji społecznej osób
niepełnospiawilych, w tym:
a) dofinansowanie sportu, kultury, rekreac:ji i turystyki osób niepełnosprawllych,
b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne

g.

"

ł$

i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnyill na podstawie
odrębnych przepisów,
c) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacŃnych,
d) doHtnansowanie likwidaclji barier architektonicznych, w komunikowaniu
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych,
e) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;

3) 133000zł

się

na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitaqi zawodową osób

niepełnosprawnych, w tym:
a) Htnansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego
urzędu pracy,

b) jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej
lub wniesieniawkładu do spółdzielni socjalną,
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 jd podjęcia

rNY
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Raddsł

Pomoc'v Rodzłni'.

loWałGz:.'K

UZASADNIENIE

W

dniu

19 marca 2019

r.

Rada Powiatu

Pruszkowskiego

podjęła

uchwałę

ru VI/62/2019 w sprawie podziału środków PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

przypadających

według

algorytmu

w

2019

roku

dla

Powiatu

Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodową
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W związku z dużym zapotrzebowaniem na środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji i
Osób Niepełnosprawnych na zadania z zakresu rehabilitacji
społeczną osób
niepełnosprawnych, realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Pruszkowie,
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie wyraził wolę przekazania kwoty 15 000,00 zł z zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych na rzecz Powiatowego Centmm
Pomocy Rodzinie w Pruszkowie.

Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społeczną Rady ds. Osób
Niepełnosprawnych.

Uchwała wpisuje się w Obszar: Bezpieczeństwoi równość szans,Cel J: Poprawa
efektywności i organizacji działania pomocy społeczną zapewniające realne 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 20 15-2025. Aktualizacja 2017.
Mając na uwadze powyższe, zasadnejest podjęcie przedmiotowej uchwały.
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