Uchwała Nr 99/XVI/2004
Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną
przeznaczone środki PFRON.
Uchwała Nr 99/XVI/2004
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 marca 2004 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną
przeznaczone środki PFRON.

Na podstawie art. 35 a 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) Rada Powiatu w Otwocku uchwala, co następuje:
§ 1.
Ustala się plan finansowy na 2004 rok określający zadania, na które przeznaczone zostaną środki PFRON
stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2004 r.

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr 99/XVI/2004
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 22 marca 2004 r.
Plan finansowy na 2004 rok
określający zadania, na które przeznaczone zostaną środki PFRON.
1. zobowiązania dotyczące refundacji wynagrodzeń osób niepełnosprawnych 149 440,00 zł
i składek na ubezpieczenie społeczne art. 26,
2. zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej art. 35 ust.
1 pkt 8. 788 256,00 zł
Razem zobowiązania: 937 696,00 zł
3. pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone w ustawie,
zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26,
zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26,
finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 38 i 40,
zobowiązania dotyczące szkoleń i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych art. 38 i 40,
zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41,
dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby
niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub
dzierŜawionego gospodarstwa rolnego art. 13,
poŜyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej art. 12,
zobowiązania dotyczące poŜyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub rolniczej art. 12,
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych,
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych,
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.
Razem: 373 328,00 zł
Razem środki dla powiatu otwockiego na realizację zadań w 2004 r.: 1 311 024,00 zł
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 35 a, 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
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Rada Powiatu decyduje, na które zadania
przeznaczy powyŜsze środki. Wymienione w załączniku Nr 1 do uchwały zadania, na jakie zostaną
przeznaczone środki PFRON w roku 2003 zostały podyktowane przede wszystkim ze względu na duŜe
zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych, jak to jest w przypadku turnusów rehabilitacyjnych,
barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się, czy teŜ zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. W zakresie rehabilitacji zawodowej równieŜ
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 teŜ podjąć pracę na własny rachunek poprzez poŜyczki na rozpoczęcie działalności
gospodarczej albo rolniczej. W pozostałej części zadań określone są środki z PFRON kwotowo i dotyczą
zobowiązań wg zawartych umów i obowiązującego algorytmu tj.:
zobowiązania dotyczące wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń,
zobowiązania dotyczące działalności warsztatów terapii zajęciowej (przyjmuje się koszt rocznego pobytu
jednego uczestnika w wtz w 2004 r. w kwocie: 14076 zł jako wskaźnik przyjęty uchwałą Nr 77/XIII/2003
Rady Powiatu w Otwocku z dnia 27 listopada 2003 r.).

