UCHWAŁA NR 135/XXII/08
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 30 października 2008 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku
z art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity. Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92) 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 z dnia 20 maja 2003 r., poz. 808)
uchwala się, co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr 98/XVI/08 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 13 marca 2008 r.
wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt. 2 skreśla się kwotę 929.526,00 zł, a wpisuje się kwotę 1.183.976,00 zł.
2) skreśla się „Razem środki dla powiatu otwockiego na realizację zadań w 2008 r.:
1.680.710,00 zł” i w to miejsce wpisuje się „Razem środki dla powiatu otwockiego
na realizację zadań w 2008 r.: 1.860.042,00 zł”.
§ 2.
Jednolity tekst planu finansowego na 2008 r., na który przeznaczone są środki PFRON
uwzględniający zmiany wprowadzone do niniejszej uchwały stanowi załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 4.
Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń
oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Otwocku.
§ 5.
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

Załącznik
do uchwały Nr 135/XXII/08
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 30 października 2008 r.

Plan finansowy na 2008 rok
uwzględniający zadania określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2008 Nr 14 poz.92), na które przeznaczone zostaną środki PFRON
1

zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej
751.184,00 zł

Razem zobowiązania:
w tym: środki PFRON
środki własne powiatu

751.184,00 zł
676.066,00 zł
75.118,00 zł

2

pozostałe zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej określone w ustawie

-

finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu

-

udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej albo rolniczej

-

udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętych przez
osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub
dzierŜawionego gospodarstwa rolnego

-

dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych
lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich
zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez słuŜby medycyny tych potrzeb

-

dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym
w pracy

-

finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych

-

dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych

-

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

-

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

-

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

-

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
Razem:
1.183.976,00 zł

Razem środki dla powiatu otwockiego na realizację zadań w 2008 r.:

1.860.042,00 zł

Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

UZASADNIENIE
W związku z przeznaczeniem dodatkowych środków na realizację zadań samorządów
terytorialnych w 2008 roku przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych – decyzją z dnia 26 września 2008 r. zwiększona została wysokość
środków przypadających powiatowi otwockiemu według algorytmu na 2008 rok o kwotę:
179.332 zł.
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 powyŜsze środki. Wymienione
w załączniku do uchwały zadania, na jakie zostaną przeznaczone zwiększone środki PFRON
w roku 2008, zostały podyktowane duŜym zapotrzebowaniem ze strony osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej.
Przewodniczący Rady:
Krzysztof Szczegielniak

