Uchwała Nr LI/498/06
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
z dnia 30 marca 2006r.
w sprawie przeznaczenia środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych
Na podstawie art. 12 pkt 11 oraz art. 92 ustawy z dnia 05.06.1998 o samorządzie
powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592 ), art. 35 a ust. 3 oraz art. 48
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych ( Dz. U.
z 1997 Nr 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami )
Rada Miasta w Piekarach Śląskich
uchwala
§1
Podział zadań i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2006 rok w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Upoważnić Prezydenta Miasta Piekary
pomiędzy zadaniami, zgodnie z potrzebami.

Śląskie do dokonywania przesunięć środków

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie, Dyrektorowi
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Piekarach Śląskich oraz Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Piekarach Śląskich.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miasta w Piekarach Śląskich
/-/ Piotr Płaczek

UZASADNIENIE
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( Dz. U. 123 poz. 776 z późniejszymi zmianami ) oraz na
podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i
powiatowym ( Dz. U. z 2003 Nr 88 poz. 808 ) Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dokonał podziału środków na rok 2006. Podział tych środków na poszczególne
zadania dokonuje się uchwałą Rady Miasta.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia
02.03.2006. nr WF/132w/2006 przydzielił dla miasta Piekary Śl. środki na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w wysokości 483.116,00 zł.
Jest to kwota porównywalna z przydzieloną i wydatkowaną na cele rehabilitacyjne w roku 2005 r. ( bez
kosztów dotyczących dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej ). W związku z
powyższym w bieżącym roku do realizacji wyznaczono zadania, na które w ubiegłych latach było
największe zapotrzebowanie ze strony osób niepełnosprawnych, z uwzględnieniem częściowego
dofinansowania działalności WTZ oraz te, na które zostały już złożone wnioski do realizacji w roku
2006 obejmujące dofinansowanie kosztów :
- uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych,
- likwidacji barier funkcjonalnych,
- zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- organizacji sportu, kultury i rekreacji osób niepełnosprawnych
- szkoleń organizowanych przez PUP
- działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej
W 2005 roku na realizację tych zadań wydatkowano kwotę 492.359,00 zł. Dotychczas złożone wnioski przewidziane do realizacji na rok 2006 - opiewają już na kwotę 496.692,00 zł. ( kolejne mogą wpływać
do końca roku ). Kwota ta nie zawiera kosztów działalności WTZ. Biorąc pod uwagę koszt realizacji
zadań w roku ubiegłym oraz dotychczas złożone wnioski można uznać, że kwota przyznana przez
Zarząd PFRON nie zabezpieczy potrzeb mieszkańców naszego miasta. W związku z powyższym
proponujemy przyjąć do realizacji te zadania, które w znaczącym stopniu wpływają na poprawę
funkcjonowania osób niepełnosprawnych, uwzględniając ( w miarę możliwości finansowych ) złożone
wnioski.
I tak :
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
Ad. pkt 1 - zmiana przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych z dnia
20.12.2002 r. wprowadziła znaczne ograniczenia dotyczące zwrotu
pracodawcom kosztów związanych z tworzeniem stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych. W chwili obecnej pracodawca może otrzymać zwrot
kosztów związanych jedynie z przystosowaniem stanowisk pracy stosownie do
potrzeb wynikających z niepełnosprawności zatrudnianych osób. Fakt ten na
tyle zniechęcił pracodawców, że od 01.01.2003 nie złożono ani jednego
wniosku dotyczącego realizacji tego zadania.
Ad. pkt 2 - wynika z pkt 1. Od dnia 01.01.2003. nie zawieraliśmy nowych umów nie mamy więc zobowiązań z tego tytułu.
Ad. pkt 3 - w roku 2005 nie składano wniosków na ten cel. Przewidujemy, iż w
roku bieżącym również nie będzie takiego zapotrzebowania.
Ad. pkt 4 - kwota przeznaczona na realizację zadania jest zgodna z zapotrzebowaniem
złożonym przez PUP - pismo z dnia 16.02.2006. nr KP-AB/9713/1-1/06
informujące, że uwzględnione jest zapotrzebowanie w zakresie szkoleń osób
niepełnosprawnych organizowanych przez PUP.
Ad. pkt 5 - w ubiegłych latach szkolenia osób niepełnosprawnych pokrywane były w całości. Nie
przejęto żadnych zobowiązań.
Ad. pkt 6 - w związku z brakiem zainteresowania pracodawców organizowaniem szkoleń dla osób
niepełnosprawnych, nie przewidziano środków na ten cel - pismo PUP j.w.
Ad. pkt 7 - w ciągu ostatnich pięciu lat, żadna osoba niepełnosprawna nie wykazała
zainteresowania dofinansowaniem do oprocentowania kredytu bankowego dlatego nie
planuje się środków na ten cel.

Ad. pkt 8 - wynika z pkt 7 - nie udzielano wcześniej dofinansowań - nie ma
zobowiązań.
Ad. pkt 9 - nie ma zainteresowania ze strony osób niepełnosprawnych tą formą
pomocy. Ostatni złożony wniosek oraz udzielona pożyczka na działalność gospodarczą
miała miejsce 18.09.2001.
Ad. pkt 10 - składane wnioski w latach ubiegłych były realizowane na bieżąco - nie
ma zobowiązań.
Ad. pkt 11 - osoby niepełnosprawne bezrobotne korzystają ze środków Funduszu Pracy,
brak zainteresowania tą formą pomocy zarówno wśród poszukujących
pracy, jak i pracodawców.
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
Ad. pkt. 1 - w ubiegłym roku przyznano dofinansowania 311 osobom na kwotę
151.383,000 zł. Do tej pory złożono 185 wniosków na kwotę 92.500,00zł
Z uwagi na wysokość środków PFRON w roku bieżącym – zaplanowano
kwotę wydatków na rok bieżący w wys. 140.716,00 zł., planując wzorem
ubiegłego roku wypłatę dofinansowania dla każdej osoby do 15% niższą od
maksymalnie możliwej. Jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, a
umożliwi przyznanie dofinansowania większej liczbie osób. Turnus
rehabilitacyjny jest dla osoby niepełnosprawnej często jedyną formą
aktywności, uczy współżycia społecznego i powoduje, że ludzie częściej
wychodzą ze swoich domów, włączając się w życie społeczne, dlatego też
kwota, która została zaplanowana na ten cel - uwzględniając obniżenie
wysokości dofinansowania - pozwoli na realizację zadania dla
porównywalnej z rokiem ubiegłym liczby osób.
Ad. pkt. 2 - w ubiegłym roku zrealizowano wnioski 64 osób na kwotę 99.999,00 zł.
Do tej pory wpłynęło 25 wniosków na kwotę 300.000,00 zł., z czego 16
wniosków, dotyczących likwidacji barier architektonicznych zostało
złożonych w latach poprzednich, Nie mogły być zrealizowane z uwagi na
ograniczone środki finansowe.
Na rok bieżący zaplanowano na realizację tego zadania kwotę 100.000,00 zł,
zakładając wypłatę dofinansowania każdego wniosku do 20% niższą od
maksymalnie możliwej, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
Realizacja tego zadania jest kosztowna a zaspokaja potrzeby małej ilości
wnioskodawców. Rozpatrzenie części bieżących wniosków zostanie
przesunięte na rok kolejny lub zostanie zrealizowane w sytuacji otrzymania
dodatkowych środków z PFRON-u ( co zdarzyło się w latach 2004 i 2005).
Ad. pkt. 3 - w ubiegłym roku zrealizowano wnioski 228 osób na kwotę 209.767,00
zł. Do zrealizowania z roku 2005 pozostało 18 wniosków na kwotę
20.052,00 zł. W roku bieżącym wpłynęły 44 wnioski na kwotę 51.740,00 zł.
Na rok bieżący zaplanowano na realizacje tego zadania kwotę 110.800,00 zł,
zakładając również wypłatę dofinansowania każdego wniosku – niższą niż
maksymalnie możliwa – do 10%, co jest zgodne z obowiązującymi przepisami.
Należy zaznaczyć, ze zaplanowana kwota pozwoli zrealizować wnioski
większej ilości osób ( natomiast inaczej jest w przypadku barier, gdzie podobna
kwota pozwala na realizację wniosków znacznie mniejszej ilości osób).
Ponadto wnioski dotyczące tego zadania mają znaczenie dla osób
niepełnosprawnych – pozwalają szybciej i w większym stopniu poprawić
funkcjonowanie społeczne tych osób oraz ich kondycję zdrowotną ( w zadaniu
tym dofinansowuje się środki i przedmioty zlecane przez lekarzy).
Ad. pkt. 4. - w ubiegłym roku zrealizowano 5 wniosków organizacji pozarządowych
na kwotę 11.570,00 zł.
Do realizacji w bieżącym roku wpłynęło 6 wniosków na kwotę
32.400,00 zł. Na ich realizację zaplanowano w bieżącym roku kwotę
21.600,00 zł, zakładając dofinansowania dla każdego wnioskodawcy do 20%
niższe, niż maksymalnie możliwe, co jest zgodne z obowiązującym
przepisami.
Ad. pkt. 5 - zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na działalność powstających w mieście
Warsztatów Terapii Zajęciowej.

