Projekt
z dnia 30 listopada 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA
z dnia .................... 2018 r.
zmieniająca uchwałę Nr LIV/677/18 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie
określenia zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2018 roku.
Na podstawie art.12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U.
z 2018 r.
poz. 995 z późn.
zm.)
art.35
a ust. 3 ustawy
z dnia
27 sierpnia
1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późn.
zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr LIV/677/18 Rady Miasta Wałbrzycha z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie określenia
zadań powiatu, na które przeznaczone są środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2018 roku, załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wałbrzycha.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Wałbrzycha
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Miejskiej Wałbrzycha
z dnia ...................................
Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na rok 2018 po zmianach.
Dodatkowe
środki
/przesunięcie

Kwota I

Kwota
ostateczna

b.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania działania warsztatów terapii zajęciowej –
art. 35 a ust 1 pkt. 8 (90% kosztów działalności WTZ – dofinansowanie
z PFRON)
Razem :
Udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art.12 a
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art.26e

c.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego – art.38 i art.40

-

-

d.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu - art. 11

-

-

e.

Dofinansowanie kosztów wynagrodzeń i składki ZUS pracodawcom zatrudniającym
osoby niepełnosprawne – zobowiązania wynikające z umów zawartych w roku 2008
Dofinansowanie
uczestnictwa
osób
niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35 a ust 1 pkt. 7 lit. a
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych –
art. 35 a ust 1 pkt.7 lit.b
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w
komunikowaniu
się
i technicznych
w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35 a ust 1 pkt.7 lit. D
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz
środki
pomocnicze
–
art. 35 a ust 1 pkt. c

-

-

300 000,00

300 000,00

I.

a.

f.
g.
h.
i.

Razem:
Ogółem:
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1 493 640,00

0

1 493 640,00

1 493 640,00

0

1 493 640,00

67 750,00
67 750,00

67 750,00
- 4 498,99

63 251,01

126 293,00

-12 976,00

113 317,00

313 710,00

- 70 995,00

242 715,00

742 383,00

88 469,99

830 852,99

1 617 886,00
3 111 526,00

0
0

1 617 886,00
3 111 526,00
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UZASADNIENIE
W związku z wykonaniem zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej mniejszym
nakładem środków finansowych z Pańswowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych niż
zakładanym pierwotnie zasadne jest przeniesienie tych środków na zadanie pn. dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne oraz środki pomocnicze gdzie jest bardzo duża ilość
niezrealizowanych wniosków.
Propozycja wprowadzonych zmian w podziale środków z PFRON stanowi załacznik do projektu
uchwały. Projekt uchwały był konsultowany z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.
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