
Uchwała nr 202/XXXII/09
Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr 164/XXVIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lutego 2009 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone
środki PFRON.

UCHWAŁA NR 202/XXXII/09
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 164/XXVIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lutego 2009 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 r. Nr 14, poz. 92 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.

W załączniku do uchwały Nr 164/XXVIII/2009 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lutego 2009 r. wprowadza
się następujące zmiany:
w pkt. 12 – dofinansowanie likwidacji  barier architektonicznych, w komunikowaniu się i  technicznych, w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych:

 osoby dorosłe skreśla się kwotę 85.048,00 zł, a wpisuje się kwotę 136.981,37 zł,
 dzieci i młodzież skreśla się kwotę 60.000,00 zł, a wpisuje się kwotę 8.066,63 zł.

§ 2.

W celu efektywnego wykorzystania środków finansowych PFRON Rada Powiatu upoważnia Zarząd Powiatu
do dokonywania w okresie lipiec – grudzień 2009 r. przeniesień pomiędzy poszczególnymi zadaniami w
taki  sposób, aby nie  powodowało  to  zmian w ustalonym algorytmie  środków przyznanych dla  Powiatu
Otwockiego na realizację zadań.

§ 3.

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

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

W dniu 26 lutego 2009 r. Rada Powiatu w Otwocku podjęła uchwałę Nr 164/XXVII/09 w sprawie określenia
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON oraz
plan  finansowy  podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  dla
Powiatu Otwockiego na 2009 rok.
Obowiązujące  zapisy ustawy z  dnia  27 sierpnia  1997 roku o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz
zatrudnianiu  osób  niepełnosprawnych (tekst  jednolity Dz.  U.  z  2008  r.  Nr 14,  poz.  92 z  późn.  zm.)
umożliwiają samorządom terytorialnym dokonywanie wydatków z zakresu realizacji  zadań na rzecz osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z lokalnymi potrzebami.
W  związku  ze  znikomym zainteresowaniem likwidacją  barier  dla  dzieci,  a  znacznymi  potrzebami  w
zakresie likwidacji  barier architektonicznych dla osób dorosłych koniecznym jest  dokonanie przesunięcia
środków finansowych w tym zakresie. Do dnia 30 maja 2009 roku wpłynął 1 wniosek dotyczący likwidacji
barier dla dziecka, na którego realizację przyznano kwotę 8.066,63 zł.
Osoby dorosłe złożyły 20 wniosków, z czego 10 zostało zrealizowanych lub jest w trakcie realizacji. Środki
przyznane na to zadanie  dla  osób dorosłych zostały wyczerpane, a  możliwość rozpatrzenia  następnych
uzależniona  jest  od dokonania  zmiany w planie  finansowym i  przesunięcia  kwoty 51.933,37 dla  osób
dorosłych.
Zasadnym wydaje się upoważnienie Zarządu Powiatu do dokonywania w okresie lipiec – grudzień 2009 r.
przeniesień  pomiędzy  poszczególnymi  zadaniami  w  taki  sposób,  aby  nie  powodowało  to  zmian  w
ustalonym algorytmie środków przyznanych dla Powiatu Otwockiego na realizację zadań. Pozwoli  to na
płynne  i  efektywne  wykorzystanie  środków  finansowych  PFRON,  zgodnie  z  potrzebami  osób
niepełnosprawnych.

Przewodniczący Rady:
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