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UCHWAŁA Nr 0150/
/
/09
RADY MIASTA TYCHY
z dnia ............ 2009 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 2009 roku.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art.11, art. 12a, art. 26e, art. 35a ust. 1,
ust.2, ust. 4 oraz art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92 z późn. zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. Nr 230, poz. 1694)
oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. 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 2009 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 0150/XXXIII/750/09 Rady Miasta Tychy z dnia 27 sierpnia 2009 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 2009 roku.
§ 4.
Za wykonanie uchwały odpowiedzialny jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Tychach w zakresie rehabilitacji społecznej, oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w
Tychach w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik do UCHWAŁY
Rady Miasta Tychy
Nr 0150/
/
/ 2009
z dnia ................... 2009r.
SPOSÓB WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PFRON NA ZADANIA
ZWIĄZANE Z REHABILITACJĄ ZAWODOWĄ I SPOŁECZNĄ DLA MIESZKAŃCÓW
MIASTA TYCHY W 2009 ROKU
Wielkość środków PFRON do wykorzystania dla Powiatu Tychy w roku 2009:
1.730.576 zł
1) z zakresu rehabilitacji społecznej określone w art. 35a ust.1 pkt 7 i 8 ustawy: 1.541.976zł
Zadanie
Kwota w zł
Planowane
wykonanie
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
290.000
315 osób
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
2. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.

6 563

3 wnioski

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

360.000

500 osób

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

219.593

50 osób

5. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej

665.820

45
uczestników

2) z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej:
Zadanie
1. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku
pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w
zatrudnieniu (art. 11)

28.200

188.600zł
Planowane
wykonanie
3 osoby

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

68.000

2 osoby

3. Dokonywanie zwrotu kosztu wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej (art.26e)

68.000

2 osoby

4. Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby
niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne do
tego wynagrodzenia (art. 26f)

14.400

1 osoba

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

10.000

10 osób
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UZASADNIENIE:
(uchwała Nr 0150/

/

/2009)

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem
z dnia 15.10.2009 r. przekazał powiatowi Tychy informację o zwiększeniu wysokości
środków finansowych PFRON do kwoty 1.730.576 zł na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej do wykorzystania w 2009 roku (zwiększenie o 159.710zł).
W związku z rozliczeniem zawartych umów z zakresu dofinansowania sportu kultury
rekreacji i turystyki zmniejszyła się kwota niezbędna na realizację tego zadania
(zmniejszenie o 3.437zł).
Dodatkowe środki przeznaczono na:
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych (20.000zł);
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
(100.000zł);
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (43.147zł).
Zgodnie ze znowelizowanym w 2007r. zapisem art. 35a ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.), organem kompetentnym do realizacji zadań
dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w ramach środków PFRON
będących w dyspozycji powiatu jest Powiatowy Urząd Pracy, natomiast organem
kompetentnym do realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej jest Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej.
Planowany podział środków PFRON po dokonaniu zwiększenia planu finansowego
z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych, przedstawiony został w załączniku do
niniejszej uchwały.
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