Projekt

Uchwała Nr ....................
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia .................... 2018 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 2018 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 2017 r., poz. 1868 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, ust. 3,
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 2018 r. w wysokości 1 697 422,00 zł (słownie:
jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa złote 00/100).
2. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2018 r. przeznacza się środki finansowe
w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto 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 - 16 500,00 zł,
2) zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - 80 000,00 zł,
3) szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych - 3 500,00 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2018 r. przeznacza się środki finansowe
w wysokości 1 597 422,00 zł (słownie: jeden milion pięćśet dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta
dwadzieścia dwa złote 00/100), w tym na:
1) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 12 000,00 zł,
2) dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - 120 000,00 zł,
3) dofinansowanie zaopatrzenia
pomocnicze - 390 642,00 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 - 180 000,00 zł,
5) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - 879 780,00 zł,
6) realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej zlecanych fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym - 15 000,00 zł.
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§2
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Jaworzna.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Prezydent Miasta Jaworzna
Paweł Silbert
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Uzasadnienie
Pismem z dnia 13 lutego 2018 r., skierowanym do Starostów i Prezydentów Miast na prawach
powiatu, Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazał informację o wysokości środków przypadających według algorytmu w 2018 r., dla miasta
Jaworzna, na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Plan finansowy PFRON
w roku 2018 wynosi - 1 697 422,00 zł i jest wyższy o 63 696,00 zł w porównaniu do roku 2017.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Jaworznie, po wnikliwej analizie
opracowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie materiałów źródłowych,
dotyczących podziału środków PFRON, wypracowała stanowisko w sprawie wyboru priorytetowych
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2018 roku.
Za priorytetowe uznano:
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze (między innymi zakup wózków inwalidzkich, protez kończyn, sprzętu stomijnego,
pionizatorów, aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, a także do sprzętu rehabilitacyjnego
służącego rehabilitacji w warunkach domowych),
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznym
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (ma na celu ułatwienie
codziennego funkcjonowania poprzez przystosowywanie mieszkania, a w szczególności łazienki do
potrzeb osoby niepełnosprawnej, zakup i montaż dźwigów osobowych, schodołazów, platform
przyschodowych, a także zakup urządzeń ułatwiających porozumiewanie się),
- dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych dzieci do
18 roku życia oraz ich opiekunów.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej realizuje Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie,
natomiast zadania z zakresu rehabilitacji społecznej realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Jaworznie.
Zgodnie z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych maksymalne dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności
warsztatu terapii zajęciowej wynosi 90%. Pozostałe 10% kosztów, to jest 97 753,15 zł zostanie
dofinansowane ze środków budżetu gminy.
Jaworzno, 23 lutego 2018 r.

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

Id: 690211BE-226B-422C-AF19-0B1E4DA93461. Projekt

Strona 1

