UCHWALA NR XXIII/150/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 czerwca 2016r.
W sprawie: zmiany uchwały Nr XXII133/2016 Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości
środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepelnosprawnych przypadających na realizację
określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2016 roku
Na podstawie art. 4 ust. l pkt 3,5,17 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015r. poz. 1445 z późno zm.) w zw. z art. 35a
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

(Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późno zm)

Rada Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:
§l

I.W uchwale nr XXI/133/2016Rady

Powiatu Kolskiego z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie ustalenia wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację określonych
zadań z zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i społecznej

osób niepełnosprawnych

w Powiecie Kolskim w 2016 roku zmienia się brzmienie załącznika określającego
wykaz zadań oraz wysokości środków finansowych z PFRON w 2016 roku.
2. Zmieniony wykaz zadań oraz wysokość środków finansowych z PFRON w 2016
roku stanowi załącznik do niniejszej Uchwały
§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego
Nr XXIII/150/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.
Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze środków
Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób Niepelnosprawnych

Zadania

Plan

I.Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę
w związku z wyposażeniem nowych stanowisk
pracy dla osób nicpelnosprawnych art. 26e.

60.000,00 zl

-

-

60.000,00 zl

2.Finansowanie kosztów szkoleń, stażu, prac
interwencyjnych, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy art. I I

15.000,00 zl

-

-

15.000,00 zl

Razem rehabilitacja

75.000,00 zł

-

-

75.000,00 zl

zaopatrzenia
i środki pomocnicze
przyznawane na podstawie odrębnych przepisów

360.757,00 zl

- 50.000,00 zl

-

310.757,00zl

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny

20.000,00 zl

-

-

20.000,00 zl

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji
i turystyki osób niepelnosprawnych

7.200,00 zl

-

-

7.200,00 zl

6.Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepelnosprawnych

207.800,00 zl

- 50.000,00 zł

-

157.800,00 zł

7.Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepelnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych

270.000,00 zł

-

-

270.000.00 zł

8. Zobowiązania dotyczące dofinansowania
kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

1.039.740,00 zł

-

-

1.039.740,00 zł

40.000,00 zł

-

-

40.000,00 zl

0,00 zł

-

+ 100.000,00 zł

100.000,00 zł

1.945.497,00 zl

- 100.000,00 zł

+ 100.000,00 zł

1.945.497,00 zł

zawodowa

3.Dofinansowanie

Zmniejszenia

w roku 2016.

Zwiększenia

Plan po
zmianach

w przedmioty ortopedyczne

9. Dofinansowanie kosztów działalności wtz
10.Dofinansowanie kosztów utworzenia i
działalności wtz art. lOb
Razem rehabilitacja

społeczna

Razem środki dla powiatu na realizację
wynoszą

zadań

2.020.497,00 zł

..
UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXIII/150/2016
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 czerwca 2016r.

Budżet na 2016 rok został ustalony na podstawie analizy wykorzystania
środków PFRON w roku ubiegłym, a także po przeanalizowaniu
zgłaszanych przez mieszkańców

potrzeb

powiatu oraz organizacje i stowarzyszenia

działające na rzecz osób niepełnosprawnych.
W związku ze złożonym do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Kole wnioskiem
Rehabilitacji

o dofinansowanie

Osób Niepełnosprawnych

warsztatu

terapii

Kłodawie

wydzielono

wieloletnie

ze środków

zajęciowej

przez

kosztów utworzenia

Stowarzyszenie

środki na to zadanie.

doświadczenie

w

Państwowego

podejmowaniu

"Sprawni

Funduszu

i działalności
Inaczej"

W/w Stowarzyszenie
działań

na

rzecz

w
ma

osób

niepełnosprawnych.
Członkowie Stowarzyszenia' wskazują na dotkliwy brak placówek dla
osób niepełnosprawnych we wschodniej części powiatu kolskiego. Uczestnicy
warsztatu z terenu Kłodawy i gmin ościennych dojeżdżają do wtz na terenie
Koła, co jest dla nich bardzo męczące i czasochłonne. Ponadto wiele nowych
osób wyraża chęć uczestniczenia w warsztacie i skorzystania ze specjalistycznej
terapii. Burmistrz Miasta i Gminy Kłodawa zadeklarował pomoc w dowozie
uczestników do nowego warsztatu.
Utworzenie nowego warsztatu dla 20 uczestników przy Stowarzyszeniu
"Sprawni Inaczej"

w Kłodawie

niepełnosprawnych

z terenu Gminy Kłodawa i okolic oraz przyczyni się do

lepszej

rehabilitacji

społecznej

znacznie poprawi sytuację życiową osób

i zawodowej.

Wydzielenie

środków

na

dofinansowanie kosztów utworzenia warsztatu terapii zajęciowej w Kłodawie
jest konieczne i uzasadnione.

