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UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ
z dnia .................... 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Ostrowskiemu w roku
2018.
Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r.

poz. 511,

poz. 1000,

poz. 1076, poz. 1925, Dz. U. z 2017 r. poz. 2494) uchwala się co następuje:
§ 1. Załącznik do Uchwały Nr XXX/264/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia
08 marca 2018 roku w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Ostrowskiemu w roku 2018,
zmieniony uchwałą Nr XXXIV/296/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 07 sierpnia
2018 roku oraz uchwałą Nr XXXVI/308/2018 Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej z dnia
28 września 2018 roku otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Dorota Subda

Id: E51C1C28-8664-4A91-8CF5-A75CE9FD0223

Strona 1

Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Powiatu w Ostrowi Mazowieckiej
z dnia....................2018 r.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane
przez Powiat Ostrowski w roku 2018, na które przeznacza się środki finansowe Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
Lp.
Zadania
1.Rehabilitacja zawodowa 288.000,00
Szkolenia -art. 37 – 41a
Instrumenty i usługi rynku pracy, w szczególności: staże, prace
interwencyjne, przygotowanie zawodowe dorosłych, zwrot kosztów
badań lekarskich lub psychologicznych, zwrot kosztów przejazdu,
wyżywienia i zakwaterowania oraz studia podyplomowe.
-art.11 (w tym zobowiązania z tytułu kontynuacji umów z 2017 roku)
Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
-art.12a
Zwrot
kosztów
wyposażenia
stanowiska
pracy
osoby
niepełnosprawnej

Kwota
0,00
33.800,00

134.200,00
120.000,00

-art.26e

2.Rehabilitacja społeczna 1.081.657,00
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze na indywidualne wnioski osób
niepełnosprawnych
Likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych na indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych na indywidualne wnioski
osób niepełnosprawnych
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
Razem
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353.017,00
64.800,00
0,00
0,00
663.840,00
1.369.657,00
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UZASADNIENIE
Zaproponowane prze Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej w powyższej tabeli
zmiany w podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w
zakresie środków przeznaczonych na rehabilitację zawodową wynikają z aktualnej sytuacji na
lokalnym rynku pracy. W szczególności zostały podyktowane potrzebami osób
niepełnosprawnych, które zgłaszają chęć i potrzebę samozatrudnienia poprzez podjęcie
działalności gospodarczej za pomocą środków finansowych PFRON. Potrzebne na te cele środki w
łącznej kwocie 29.200,00 zł. proponuje się przesunąć ze szkoleń (3.000,00 zł) oraz organizacji
staży i prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych (26.200,00 zł), czyli zadań na które
obecnie jest mniejsze, niż pierwotnie zakładano zapotrzebowanie zarówno ze strony osób
niepełnosprawnych, jak i pracodawców. Zmiany powyższe wychodzą zatem naprzeciw bieżącym
potrzebom lokalnego rynku pracy.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej w celu racjonalnego
wykorzystania środków przekazanych powiatowi ostrowskiemu przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2018 roku, jak również zgodnie z potrzebami osób
niepełnosprawnych, proponuje dokonanie przesunięcia środków pomiędzy zadaniami, tj. z zadań z
zakresu likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych na
indywidualne wnioski osób niepełnosprawnych na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze na indywidualne wnioski osób
niepełnosprawnych w kwocie 1.200,00 zł
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