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UCHWAŁA Nr XXXV/713/13
RADY MIASTA TYCHY
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu
finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
w 2013 roku.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2013r., poz. 595 ze zm.), art. 35a ust. 3 w związku z art. 35a ust. 1 pkt 7 i pkt 8
i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) na
wniosek Prezydenta Miasta Tychy, po zaopiniowaniu przez: Komisję Oświaty i Spraw
Społecznych oraz Komisję Finansów Publicznych,
Rada Miasta Tychy uchwala:
§ 1.
Ustala się sposób wykorzystania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych powiatom w 2013 roku do realizacji zadań związanych
z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych, mieszkańców Miasta Tychy
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wysokość środków przeznaczonych do realizacji zadań powiatowych z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej określa plan finansowy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
§3
Traci moc uchwała Nr XXVII/589/13 Rady Miasta Tychy z dnia 28 lutego 2013 roku
w sprawie wykorzystania środków na finansowanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej przekazanych do realizacji powiatom z uwzględnieniem planu finansowego
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku.
§4
Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Prezydent Miasta Tychy.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Miasta Tychy
/-/ Zygmunt Marczuk
Rada Miasta Tychy
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Załącznik do UCHWAŁY
Rady Miasta Tychy
Nr XXXV/713/13
31 października 2013 r.
SPOSÓB WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON NA ZADANIA
ZWIĄZANE Z REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ DLA MIESZKAŃCÓW
MIASTA TYCHY W 2013 ROKU

Wielkość środków PFRON do wykorzystania dla Powiatu Tychy w roku 2013:

1.420.094 zł

1) z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35a ust.1 pkt 7 i 8 ustawy: 1.304.794 zł
Zadanie
Kwota w zł
Planowane
wykonanie
144.000
180 osób
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.

9.660

4 imprezy

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów.

274.700

650 osób

4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w
komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych.

210.614

25 osób

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej

665.820

45 uczestników

1. Udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a)

30.000

115.300zł
Planowane
wykonanie
1 osoba

2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej (art.26e)

77.090

2 osoby

3. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych (art.40) oraz
dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę
na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.41)

3.310

4 osoby

4. Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu (art. 11)

4.900

2 osoby

2) z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej:
Zadanie

Rada Miasta Tychy
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Kwota w zł

