Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2017 r.
w sprawie podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 35a ust. 1 pkt 6a,
w związku z art. 11, art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a, b, c, d, pkt 8, pkt 9a, 9b, 9c,
art. 40 i art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)
Rada Miejska w Jaworznie uchwala,
co następuje:
§1
1. Dokonać podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2017 r. w wysokości 1 671 958,00 zł (słownie:
jeden milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100).
2. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2017 r. przeznacza się środki finansowe
w wysokości 130 000,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w tym na:
1) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - 49 000,00 zł,
2) środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej albo na wniesienie wkładu
do spółdzielni socjalnej - 35 000,00 zł,
3) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 35 000,00 zł,
4) szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych - 11 000,00 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 r. przeznacza się środki finansowe
w wysokości 1 541 958,00 zł (słownie: jeden milion pięćśet czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset
pięćdziesiąt osiem złotych 00/100), w tym na:
1) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 12 000,00 zł,
2) dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - 35 200,00 zł,
3) dofinansowanie zaopatrzenia
pomocnicze - 339 978,00 zł,

w sprzęt

rehabilitacyjny,

przedmioty

ortopedyczne

i środki

4) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 260 000,00 zł,
5) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - 879 780,00 zł,

Id: E02F54AA-8D88-49B2-B2DF-E9DAE3EF6479. Projekt

Strona 1

6) realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym - 15 000,00 zł.
§2
1. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie.
2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§4
Traci moc uchwała Nr XXVII/396/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie
podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r.
§5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. Prezydenta Miasta Jaworzna
I. Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzna
Tadeusz Kaczmarek
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Uzasadnienie
Rada Miejska w Jaworznie uchwałą Nr XXVII/396/2017 z dnia 30 marca 2017 r. dokonała podziału
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości
1 671 958,00 zł przypadających dla miasta Jaworzna na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Jaworznie w 2017 r.
Plan finansowy konstruowany jest na podstawie złożonych wniosków oraz informacji
od potencjalnych wnioskodawców. Mając na uwadze powyższe, w celu optymalnego dostosowania
planu finansowego do lokalnych potrzeb, zachodzi konieczność weryfikacji zaplanowanych kwot
na poszczególne zadania i dostosowania planu do faktycznie złożonych wniosków.
W okresie od 3 kwietnia do 2 maja 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie
przyjmował wnioski na realizację zadania: dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się
i technicznych,
w związku
z indywidualnymi
potrzebami
osób
niepełnosprawnych. W okresie tym wpłynęło 67 wniosków, w tym:
- 16 na likwidację barier w komunikowaniu się (komputery, mówik, zestaw do komunikacji
za pomocą wzroku, specjalistyczne oprogramowanie),
- 11 na likwidację barier technicznych na łączną kwotę 59 708,15 zł (schodołazy, podnośnik
transportowy, rower trójkołowy, automatyka do bramy wjazdowej, siedziska kąpielowe),
- 40 na likwidację barier architektonicznych na łączną kwotę 170 000,00 zł.
Zabezpieczona na realizację przedmiotowego zadania kwota 180 000,00 zł okazała się
niewystarczająca w stosunku do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym
zachodzi konieczność dokonania nowego podziału środków finansowych PFRON na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej.
W przedmiotowej uchwale zmniejszono środki finansowe o kwotę 80 000,00 zł na zadaniu:
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze.
Natomiast zwiększono o kwotę 80 000,00 zł środki finansowe na realizację zadania:
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. Środki te zostaną przeznaczone
na przystosowanie mieszkań, a w szczególności łazienek do potrzeb osób niepełnosprawnych,
których wnioski zostały zakwalifikowane do pozytywnego rozpatrzenia (35 wniosków).
Podział środków został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw
Osób Niepełnosprawnych.
Realizacja projektu nie wymaga zaangażowania środków finansowych z budżetu Gminy Miasta
Jaworzna oraz zatrudnienia dodatkowych pracowników. Jest zadaniem obligatoryjnym.
Jaworzno, 5 czerwca 2017 r.

Opracował: Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych - Małgorzata Helbin - Więcek
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