
Uchwała Nr 98/XVI/08
Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną
przeznaczone środki PFRON.

UCHWAŁA NR 98/XVI/08
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 13 marca 2008 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną
przeznaczone środki PFRON.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U.  z  2001r.  Nr 142,  poz.  1592  z  późn.  zm.)  oraz  art.  35a  ustawy z  dnia  27  sierpnia  1997  roku  o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776 z
późn.  zm.)  oraz  w związku z  rozporządzeniem Rady Ministrów z  dnia  13 maja  2003 roku w sprawie
algorytmu  przekazywania  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych
samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustala się plan finansowy na 2008 rok określający zadania, na które przeznaczone zostaną środki PFRON
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała  podlega  podaniu  do  publicznej  wiadomości  poprzez  wywieszenie  na  tablicy  ogłoszeń  oraz
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2008 r.

Uzasadnienie

Zgodnie  z  art.  35a,  ustawy z  dnia  27 sierpnia  1997 roku o  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w sprawie zadań realizowanych przez powiaty przy udziale środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych Rada Powiatu decyduje, na które zadania
przeznaczy powyższe środki.
Zgodnie z pismem Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powiat
otwocki otrzymał na rok 2008 środki finansowe PFRON w wysokości 1.660.068 zł, w tym na zobowiązania
dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 751.184 zł (przyjmuje się koszt
rocznego pobytu jednego uczestnika w wtz w 2008 r. w kwocie 13.414 zł, zgodnie z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym).
W związku z powyższym na pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone w
ustawie pozostaje kwota w wysokości 908.884 zł.
Wymienione w załączniku do uchwały zadania, na jakie zostaną przeznaczone środki PFRON w roku 2008
zostały  podyktowane  przede  wszystkim  ze  względu  na  duże  zapotrzebowanie  ze  strony  osób
niepełnosprawnych  jak  to  jest  w  przypadku  turnusów  rehabilitacyjnych,  barier  architektonicznych,
technicznych  i  w  komunikowaniu  się  czy  też  zaopatrzenia  w  sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty
ortopedyczne  i  środki  pomocnicze.  W  zakresie  rehabilitacji  zawodowej  również  nie  brak jest  sygnałów
związanych  z  ewentualnym  zapotrzebowaniem  na  środki  PFRON,  które  mogą  pomóc  osobom
niepełnosprawnym znaleźć zatrudnienie  w zakładach pracy chronionej,  w zakładach na  otwartym rynku
pracy, czy też podjąć pracę na własny rachunek poprzez otrzymanie środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej albo rolniczej.


