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 1 633 726,00 zł (słownie:
jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące siedemset dwadzieścia sześć złotych 00/100).
2. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2017 r. przeznacza się środki finansowe
w wysokości 126 691,06 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden
złotych 06/100), w tym na:
1) zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - 45 783,06 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 - 10 908,00 zł.
3. Na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2017 r. przeznacza się środki finansowe
w wysokości 1 507 034,94 zł (słownie: jeden milion pięćset siedem tysięcy trzydzieści cztery złote
94/100), w tym na:
1) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 12 000,00 zł,
2) dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - 23 837,00 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 - 236 439,94 zł,
5) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej - 879 780,00 zł,
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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 XXX/428/2017 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 27 czerwca 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
Zastępca Prezydenta Miasta
Monika Bryl
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Uzasadnienie
Zgodnie z przepisami ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych powiaty i samorządy wojewódzkie otrzymują co roku z PFRONu określoną
kwotę środków, którą mogą przeznaczyć na realizację zadań wymienionych w ustawie. Jest ona
dzielona pomiędzy poszczególne jednostki na podstawie specjalnego algorytmu, którego wzór
zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.,
poz. 538). W algorytmie uwzględnia się dane dotyczące między innymi liczby niepełnosprawnych
dzieci, osób powyżej 15 roku życia, bezrobotnych i poszukujących pracy, obliczanej jako średnia
z ostatnich trzech miesięcy. W roku bieżącym dane dotyczące września, października i listopada
2016 r. zostały błędnie podane przez GUS do PFRON, co z kolei spowodowało naliczenie
niewłaściwych kwot dla poszczególnych samorządów.
Pismem znak: DF.WRO.286.2017.w z dnia 28 czerwca 2017 r. p.o. Prezes Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poinformował marszałków województw,
starostów oraz prezydentów miast na prawach powiatu o konieczności dokonania ponownego
podziału środków przewidzianych dla samorządów w planie Funduszu na rok bieżący. Natomiast
pismem znak: DF.WRO.330.2017.w z dnia 18 lipca 2017 r. przekazał informację o wysokości
nowego planu finansowego PFRON. Zgodnie z przedmiotowym pismem środki finansowe
na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla miasta Jaworzna w 2017 r. wynoszą
1 633 726,00 zł i są o 38 232,00 zł niższe w porównaniu do planu otrzymanego w miesiącu lutym
br.
Mając na uwadze powyższe, zachodzi konieczność weryfikacji zaplanowanych
na poszczególne zadania i dostosowanie ich do wysokości obecnego planu finansowego.

kwot

Zmiana obejmuje zmniejszenie następujących pozycji:
- zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu - 3 216,94 zł,
- szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych - 92,00 zł,
- dofinansowanie uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym - 11 363,00 zł,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 23 560,06 zł.

i technicznych,

Wolne środki na zadaniach pojawiły się w trakcie realizacji złożonych wniosków i są najczęściej
wynikiem rezygnacji z różnych przyczyn (brak wykonawcy, pogorszenie stanu zdrowia, itp.).
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, 28 września 2017 r.

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