UCHWAŁA NR XXI/256/16
RADY MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
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 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j.
Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z późn. zm.) art. 35 a ust. 3 oraz art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z
2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala
§ 1. Podział zadań i środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2016
rok w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, stanowiący załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.
§ 2. Upoważnić Prezydenta Miasta Piekary Śląskie do dokonywania przesunięć środków pomiędzy
zadaniami, zgodnie z potrzebami.
§ 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
Piekary Śląskie
dr inż. Piotr Buchwald
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/256/16
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016 z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Miasta Piekary Śląskie
Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2016
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej dla Miasta Piekary Śląskie
Środki finansowe na zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych
1.
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy
10.000,00
określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy
w
odniesieniu
do
osób
niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujących pracy (art. 11)
2.
Środki na podjęcie działalności gospodarczej ( art. 12a)
25.000,00
3.

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania
kredytów
bankowych,
zaciągniętych
przez
osoby
niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej
lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa
rolnego (art.13)
4.
Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z
przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk
pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności
osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez
służby medycyny pracy tych potrzeb ( art.26 )
5.
Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikom niepełnosprawnym w pracy ( art. 26d )
6.
Środki na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia
stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych ( art. 26e ust.8 )
7.
Finansowanie
kosztów
szkolenia,
przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych ( art.40 )
8.
Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia
zatrudnionych osób niepełnosprawnych ( art. 41 )
Razem rehabilitacja zawodowa
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
1.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i
ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ( art. 35a
ust 1 pkt 7 lit. a)
2.
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w
komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
(art. 35 a ust 1 pkt 7 lit. d)
3.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów ( art. 35 a ust 1 pkt 7 lit. c)
4.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych (35 a ust 1 pkt 7 lit. b)
5.
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza –
przewodnika ( art.35 a ust. 1 pkt 7f )
6.
Zobowiązania
dotyczące dofinansowania
kosztów
działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej
Razem rehabilitacja społeczna
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Jednostka
realizująca
PUP
Piekary Śląskie
PUP
Piekary Śląskie

0,00

0,00

0,00
25.000,00

PUP
Piekary Śląskie

0,00
0,00
60.000,00

120.000,00

Jednostka
realizująca
MOPR
Piekary Śląskie

30.701,00

MOPR
Piekary Śląskie

152.272,00

MOPR
Piekary Śląskie

8.000,00

MOPR
Piekary Śląskie
MOPR
Piekary Śląskie
MOPR
Piekary Śląskie

0,00
1.119.720,00
1.430.693,00
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Środki finansowe dla powiatu ogółem
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1.490.693,00
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Uzasadnienie
Na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz na podstawie
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
(Dz. U. Nr 88, poz. 808 z późn. zm.), Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych dokonał podziału środków na rok 2016. Podział tych środków na poszczególne zadania
dokonuje się uchwałą Rady Miasta.
Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 07.03.2016 r. nr
WEF/145/2016/w przydzielił dla miasta Piekary Śląskie środki na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w wysokości 1.490.693,00 zł., z czego kwota
1.119.720,00 zł. dotyczy przyjętych zobowiązań obejmujących dofinansowania kosztów działalności
Warsztatu Terapii Zajęciowej.
W związku z powyższym w bieżącym roku do realizacji wyznaczono następujące zadania:
- finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako
poszukujących pracy,
- środki na podjęcie działalności gospodarczej,
- środki na refundację kosztów
niepełnosprawnych,

wyposażenia

lub

doposażenia

stanowiska

pracy dla

osób

- uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,
- likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się,
- zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
- organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych,
- usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.
Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
Na koniec grudnia 2015 r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy zarejestrowanych było 98 osób
niepełnosprawnych, w tym 60 kobiet. Dwie osoby posiadały orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności, 30 osób posiadało orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zaś 66
osób o lekkim stopniu niepełnosprawności. Dane te wskazują, iż liczba osób niepełnosprawnych
nieznacznie zmalała (na koniec 2014r. w rejestrze osób zarejestrowanych było 100 osób
niepełnosprawnych).
Analizując potrzeby osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz
pracodawców korzystających z usług tut. Urzędu, a także biorąc pod uwagę racjonalne wykorzystanie
środków publicznych oraz inne potrzeby gminy w zakresie rehabilitacji społecznej, proponujemy
wydatkowanie środków PFRON na zwrot kosztów wyposażenia jednego stanowiska pracy dla osób
niepełnosprawnych oraz objęcie wsparciem jednej osoby planującej podjąć własną działalność gospodarczą,
oraz jednej osoby, która będzie mogła skorzystać ze stażu bądź szkolenia. Wszystkie proponowane
działania prowadzone będą w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w tutejszym
Urzędzie. W roku ubiegłym Urząd dysponował kwotą 82.000,00 zł. Środki te wydatkowano na organizację
stażu dla jednej osoby, na zwrot kosztów wyposażenia dwóch stanowisk pracy, dla dwóch osób
niepełnosprawnych oraz jednej osoby podejmującej własną działalność gospodarczą.
Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
1) Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.
Do chwili obecnej na ww. zadanie wpłynęło 200 wniosków na kwotę 320.584,00 zł. Z uwagi na znaczny
niedobór środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i
zawodowej na rok 2016 przyjęto zasadę przyznawania dofinansowania tej samej dorosłej osobie
niepełnosprawnej raz na dwa lata. Powyższa propozycja jest zgodna z obowiązującymi przepisami.
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Proponuje się przeznaczyć na to zadanie kwotę w wysokości 120.000,00 zł, co pozwoli na dofinansowanie
ok. 60 wniosków.
2) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.
Do chwili obecnej na ww. zadanie wpłynęło 16 wniosków na kwotę 40.701,00 zł. w tym:
- 6 wniosków na likwidację barier architektonicznych na kwotę 30.000,00 zł.,
- 6 wniosków na likwidację barier w komunikowaniu się na kwotę 4.800,00 zł.
- 4 wniosków na likwidację barier technicznych na kwotę 5.901,00 zł.
W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć na realizację ww. zadania kwotę 30.701,00 zł., co
pozwoli zrealizować ok.14 wniosków
3) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. W roku
bieżącym na ww. zadanie wpłynęło 101 wniosków na kwotę 147.509,00 zł. w tym 4 wnioski zostały
złożone na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny na kwotę 2.238,00 zł. Z uwagi na fakt, iż na ww. zadanie
wnioski wpływają cyklicznie oraz dofinansowanie złożonych wniosków w ramach tego zadania ma duże
znaczenie dla osób niepełnosprawnych, gdyż umożliwia wnioskodawcom zaopatrzenie w przedmioty
niezbędne w codziennym funkcjonowaniu, proponuje się przeznaczyć na to zadanie kwotę w wysokości
152.272,00 zł.
4) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnoprawnych. W bieżącym roku 4
organizacje pozarządowe złożyły wnioski na realizację ww. zadania. Z uwagi na ograniczone środki
przydzielone z PFRON proponuje się przeznaczyć maksymalnie 2.000,00 zł. dla każdej organizacji
pozarządowej na złożone przez siebie wnioski. W związku z powyższym proponuje się przeznaczyć na to
zadanie kwotę 8.000,00 zł.
5) Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
(Dz.U. z 2003 r., Nr 88, poz. 808 z późn. zm.) kwota przypadająca na działalność Warsztatu Terapii
Zajęciowej jest obliczona według wzoru i w 2016 r. na jednego uczestnika przypada kwota w wysokości
15.996,00 zł., co daje kwotę 1.119.720,00 zł pokrywając udział 70 uczestników w WTZ. Kwota ta jest
odgórnie wyliczona i musi zostać zabezpieczona w bieżącym roku.
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