UCHWAŁA NR 260/XXXIX/10
RADY POWIATU W OTWOCKU
z dnia 16 marca 2010 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 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. 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 2010 rok określający zadania, na które przeznaczone
zostaną środki PFRON, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. W celu efektywnego wykorzystania środków finansowych PFRON Rada Powiatu
upowaŜnia Zarząd Powiatu do dokonywania w okresie marzec – grudzień 2010 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. 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.
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Załącznik
do uchwały Nr 260/XXXIX/10
Rady Powiatu w Otwocku
z dnia 16 marca 2010 r.

Plan finansowy podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych
dla Powiatu Otwockiego na rok 2010
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

L.p.

Rodzaj zadania

Plan na 2010 r.
(w PLN)

1.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a)
Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych,
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności
gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierŜawionego gospodarstwa rolnego
(art.13)
Dokonywanie zwrotu kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności; adaptacji lub nabycia urządzeń
ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na uŜytek pracowników
niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych
do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; rozpoznania przez słuŜby
medycyny pracy w/w potrzeb(art.26)
Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikom niepełnosprawnym (art.26d)
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej (art.26e)
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych (art. 40)
Zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez pracodawcę na szkolenie
zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41)
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art.
35a ust. 1 pkt 8 )
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1pkt 7 lit. a)
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
(art.35a ust.1 pkt 7 lit. b), w tym dzieci i młodzieŜ
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze (art.35a ust.1 pkt 7 lit. c)

73 000

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
(art.35a ust.1 pkt 7 lit. d)
Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieŜy (art.35a ust.1 pkt 7 lit. e)

Ogółem

0

0

0
0
0
10 000
0
1 420 416
100 000
11 200
124 113
100 000

50 000

1 888 729
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Uzasadnienie

W dniu 18 lutego 2010 r. Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych
pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały oraz plan finansowy podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Otwockiego na 2010 rok.
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2008 r. Nr 14, poz. 92
z późn. zm.) Rada Powiatu w drodze uchwały dokonuje określenia zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej oraz społecznej, na realizację których przeznacza środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Do zadań tych naleŜy:
− zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11),
− przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a),
− udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych,
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub
prowadzenie własnego lub dzierŜawionego gospodarstwa rolnego (art. 13),
− 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 pracy tych potrzeb (art. 26),
− dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy (art. 26d),
− dokonywanie zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej
(art. 26e),
− finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
(art. 40),
− dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych
osób niepełnosprawnych (art. 41),
− dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1
pkt 8),
− dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a),
− dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1
pkt 7 lit. b),
− dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c),
− dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d),
− dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieŜy (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. e).
Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej Powiat Otwocki otrzymał
z Funduszu kwotę 1 888 729 zł, przy czym kwota 1 420 416 zł dotyczy dofinansowania kosztów
działania warsztatów terapii zajęciowej, a na pozostałe zadania przeznaczono kwotę 468 313 zł.
Przepisy powołanej wyŜej ustawy umoŜliwiają samorządom terytorialnym planowanie
wydatków z zakresu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji
zawodowej i społecznej zgodnie z lokalnymi potrzebami.

W roku bieŜącym (podobnie jak w latach ubiegłych) utrzymuje się zwiększone
zainteresowanie pomocą realizowaną z wykorzystaniem środków finansowych PFRON w ramach
rehabilitacji społecznej.
W związku z brakiem zainteresowania przez pracodawców pomocą w zakresie zwrotu
kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności
poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych
osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; adaptacji lub nabycia urządzeń
ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy;
zakupu i autoryzacji oprogramowania na uŜytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń
technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich
niepełnosprawności; rozpoznania przez słuŜby medycyny pracy ww. potrzeb, zatrudnienia
pracowników pomagającym pracownikom niepełnosprawnym oraz wyposaŜenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej - na realizację tych zadań w roku 2010 nie przeznaczono środków.
Największe zapotrzebowanie i składana ilość wniosków dotyczy dofinansowania do
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym, dofinansowania do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych oraz
dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami tych osób.
Do zadań powiatu naleŜy takŜe dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieŜy. Dlatego teŜ
w planie finansowym zabezpieczono środki na turnusy rehabilitacyjne dla dzieci na poziomie
zbliŜonym do wykonania z roku ubiegłego.
W bieŜącym roku Powiat Otwocki otrzymał mniejsze środki niŜ w 2009 r. RóŜnica wynosi
125 376 zł w stosunku do całej dotacji otrzymanej z Funduszu w ubiegłym roku.
Trudno ocenić skutki jakie poniosą z tego tytułu osoby niepełnosprawne. Faktem jest, iŜ
kolejne zmniejszenie środków finansowych spowoduje, Ŝe osoby niepełnosprawne znajdą się
w sytuacji ograniczonego dostępu do rehabilitacji zawodowej i społecznej.
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