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Uchwała nr
.
2019
Rady Powiatu Pruszkowskiego
z dnia ...........--- . ..--.2019r.
zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Fu riduszu RĆhabilitacii
Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu
Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Na podstawie art. 12 pkt ll

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 51 1 i 1571) oraz art. 35a ust. 3 w związku z art. 48 ust. l pkt l ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodową i społeczną oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1 172, 1495, 1696 i 1818) uchwala się co następuje:

$ 1. W uchwale nr VI/62/2019 Rady Powiatu Pmszkowskiegoz dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających według algorytmu

w 2019 roku dla Powiatu Pruszkowskiego

na realizac:ję

zadańokreślonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznejoraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, zmienioną uchwałą nr X/93/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
18 czerwca 2019 r. oraz uchwałą nr Xl1/104/2019 Rady Powiatu Pruszkowskiego z dnia
27 sierpnia 2019 r., $ 1 otrzymuje brzmienie:

,,$ 1.Dokonuje się podziału środków PaństwowegoFunduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w kwocie 2 045 391 zł przypadających według algorytmu w 201 9 roku
dla Powiatu Pruszkowskiego na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczną oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w następujący sposób:
1) 1 176 240 zł
na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej,
zgodnie z zawartymi umowami;

2) 827251 zł

na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób

niepełnosprawnych, w tym:
a) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,
b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacgny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów,
c) dofinansowanie uczestnictwa w tumusach rehabilitacyjnych,
d) dofinansowanie likwidaclji
barier architektonicznych, w komunikowaniu
się
i technicznych na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych,
e) dofinansowanie usług tłumaczajęzyka migowego lub tłumacza-przewodnika;

3) 41 900zł -- na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych, w tym:
a) finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierowmka powiatowego
urzędu pracy,

b) jednorazowe dofinansowanie rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczą
lub wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej,
c) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych,
poszukujących pracy i nie pozostających w zatmdnieniu."
g 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Pruszkowskiego
g 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jel podjęcia.
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UZASADNIENIE

W

dniu

19 marca 2019

r.

Rada Powiatu

Pruszkowskiego

podjęła

uchwałę

ru VI/62/2019 w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitac:ji Osób
Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu
Pmszkowskiegona realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitac:ji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
W dniu 18 czerwca 20 19 r. Rada Powiatu Pmszkowskiego podjęła uchwałę nr X/93/20 19
w sprawie zmiany uchwały nr VI/52/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Zmiana dotyczyła
zwiększenia o 15 000,00 zł kwoty na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji społeczną
osób niepełnosprawnych.
W dniu 27 sierpnia 2019 r. Rada Powiatu Pruszkowskiego podjęła koldną uchwałę,

nr X[1/104/2019 w sprawie zmiany uchwały nr V]/52/2019 z dnia 19 marca 2019 r. Zmiana
dotyczyła zwiększenia o 91 000,00 zł kwoty na dofinansowanie zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych.
W dniu 29 paździemika 2019 r. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitaclji

Osób Niepełnosprawnych przekazał do Powiatu Pruszkowskiego informac:ję o wysokości
środków Funduszu na zadania z zakresu rehabilitac:ji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 20 19 r., uwzględniająca wzrost środków Funduszu z przeznaczeniem na
dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowel
w wysokości 18 096,00 zł, a także uwzględniająca dodatkowe środki Funduszu na realizację
zadań określonych w ustawie o rehabilitac:ji zawodowej i społeczną oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych.
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 społecznej zapewniające realne i adekwatne
do potrzeb wsparcie osobom potrzebującym, a także Cel L: Włączenie społeczne zapewniające
członkom różnych grup społecznychrówne korzystanie z oferty powiatu, Strategii Rozwoju
Powiatu Pruszkowskiego na lata 2015-2025. Aktualizacja 2017.
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