
Uchwała nr 242/XXXVI/09
w sprawie zmiany uchwały Nr 164/XXVIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 26 lutego 2009 r. oraz
uchwały Nr 202/XXXII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON

UCHWAŁA NR 242/XXXVI/09
RADY POWIATU W OTWOCKU

z dnia 10 grudnia 2009 r.

w sprawie  zmiany uchwały Nr 164/XXVIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z  dnia  26 lutego  2009 r.  oraz
uchwały Nr 202/XXXII/09 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 30 czerwca 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 1009 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz.
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997
roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. 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, poz. 808) uchwala się, co następuje:

§ 1

Załącznik do  uchwały Nr 164/XXVIII/09 Rady Powiatu w Otwocku z  dnia  26 lutego  2009 r.  otrzymuje
brzmienie jak w załączeniu 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.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

Załącznik

Uzasadnienie

Decyzją  Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych z  dnia  15 października
2009 r. zwiększona została wysokość środków przypadających powiatowi otwockiemu według algorytmu na
2009 rok o kwotę 89 051 zł.
Zgodnie  ze  stanowiskiem Powiatowej  Społecznej  Rady ds.  Osób  Niepełnosprawnych  otrzymane  środki
należy przeznaczyć na dofinansowanie kosztów utworzenia Warsztatu Terapii  Zajęciowej w Radiówku w
kwocie 34.000 zł oraz dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i  środków
pomocniczych w kwocie 55.051 zł (w tym dla dzieci i młodzieży 45.000 oraz dla osób dorosłych 10.051).
Zmiany kwot w punktach 2, 4 i  7 planu finansowego na 2009 rok wynikają z faktycznego wykorzystania
środków na te zadania do 31.10.2009 r. i podpisanymi umowami z terminem realizacji do końca 2009 roku.
Zgodnie z art. 35a ust. 3 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. Wymienione w załączniku do uchwały zadania, na jakie zostaną przeznaczone
zwiększone środki  PFRON w roku 2009, zostały podyktowane dużym zapotrzebowaniem ze strony osób
niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji społecznej.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Szczegielniak

 


