
UCHWAŁA NR XXXII/20l/20l7
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 marca 20l7r.

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 2017r.

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 2016 r. poz. 814 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 2016r. poz. 2046 z późno zm.) Rada

Powiatu Kolskiego uchwala, co następuje:

§ l

l. Ustala się zadania, na które przeznacza się środki finansowe z Państwowego

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2017 roku.

2. Wykaz zadań oraz wysokość środków finansowych z PFRON w 2017 roku stanowi

Załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kolskiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przew czący y Powiatu

Marek Tomteki



Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego

Nr XXXII/201l2017
z dnia 30 marca 2017r.

Plan finansowy na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2017.

I.Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem nowych

stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych art. 26e. 200.000,00 zł

2. Finansowanie kosztów szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego

w miejscu pracy art. I I 15.000,00 zł

Razem rehabilitacja zawodowa: 215.000,00 zł

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze

i lecznicze środki techniczne przyznawane na podstawie odrębnych przepisów 350.000,00zł

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny 20.000,00 zł

5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 20.000,00zł

6. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się

i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób

niepełnosprawnych 200.000,00 zł

7. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunówI44.755,00 zł

w turnusach rehabilitacyjnych

8. Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania warsztatów

terapii zajęciowej

9. Dofinansowanie kosztów działalności wtz20.000,00 zł

1.359.660,00 zł

Razem rehabilitacja społeczna:

Razem środki dla powiatu na realizację zadań wynoszą: 2.329.415,00 zł

-----------:przew~y Powiatu

Marek Tomteki



Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego

Nr XXXII/201/2017 z dnia 30 marca 2017r.

Zasady udzielania dofinansowań ze środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepelnosprawnych

do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej izawodowej w 2017 roku

Rehabilitacja społeczna

[. Turnusy rehabilitacyjne

l. Dofinansowanie będzie przyznawane osobom niepełnosprawnym
następujących priorytetów:

ich opiekunom, według

l) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16 - 24 lat
rczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności,

) osoby niepełnosprawne, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności bądź orzeczenie
'ównoważne i nigdy do tej pory nie korzystały z dofinansowania oraz te które ostatni raz korzystały
~dofinansowania 2 lata wstecz i wcześniej,

:) osoby niepełnosprawne, które posiadają umiarkowany stopień niepełnosprawności bądź orzeczenie
'ównoważne i nigdy do tej pory nie korzystały z dofinansowania oraz te które ostatni raz korzystały
~dofinansowania 2 lata wstecz i wcześniej.

~.Wysokość dofinansowania uczestnictwa osób niepełnosprawnych oraz pobytu ich opiekunów
1V turnusach rehabilitacyjnych zostaje obniżona o 20%, zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzeniem
vlinistra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007 r., Nr 230, poz. 1694 ze zm.).

LWnioski będą dofinansowywane z zachowaniem ww. priorytetów i do wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację ww. zadania.

II.Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny

.) Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ustala się według
następujących priorytetów:

a) Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane będą według kolejności wpływu aż do wyczerpania się
limitu środków finansowych.

b) Wnioski o dofinansowanie dla dzieci i młodzieży do lat 18 rozpatrywane będą w pierwszej
kolejności.

c) Dofinansowaniu podlegają wyłącznie faktury i rachunki wystawione w danym roku budżetowym.

d) Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, ustala się
w wysokości:

- do 70 % udziału własnego osoby niepelnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie
przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie z dnia 17 grudnia 20 13r. w sprawie wykazu
wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. z 2013 r.. poz. 1565), jeżel i taki udział jest
wymagany,



'_

. do 70 % sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby
iiepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż
istalony limit.

:) Minimalny udział własny osoby niepełnosprawnej ustala się na 30%. W przypadku aparatów
.łuchowych maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 910,00 zł.

) Wnioskodawcy, dla których zabraknie środków zostaną poinformowani o negatywnym
ozpatrzeniu wniosku.

l) W sytuacji, gdy środki finansowe będą na wyczerpaniu pierwszeństwo w uzyskaniu
dofinansowania będą miały osoby, które w danym roku budżetowym nie uzyskały jeszcze
dofinansowania. Jeżeli wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie do więcej niż jednego
przedmiotu ortopedycznego czy środka pomocniczego zostanie poproszony o dokonanie
wyboru, który z nich jest mu bardziej potrzebny do funkcjonowania.

:) O dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne
sosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (zaświadczenie lekarskie lekarza
5pecjalisty stwierdzające zasadność zakupu sprzętu) posiadający ważne orzeczenie
c zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bądź równoważne oraz
csoby niepełnosprawne do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące
tez względu na stopień niepełnosprawności.

a) Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ustala się w wysokości do 60% wartości
!>;)rzętu rehabilitacyjnego, rue więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego
przeciętnego wynagrodzenia.

b) Wnioski będą dofinansowywane według kolejności wpływu z zachowaniem ww. priorytetów
i do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania.

lU. Likwidacja barier architektonicznych

I.Dofinansowanie będzie przyznawane osobom niepełnosprawnym mającym trudności
w poruszaniu się według następujących priorytetów:

a) osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne oraz osoby
niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia,

b) osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne, leżące

bądź poruszające się na wózkach inwalidzkich bądź przy pomocy przedmiotów ortopedycznych,

2. Wysokość dofinansowania likwidacji barier architektonicznych wynosić będzie maksymalnie do
80% wartości poniesionych kosztów

3.Wnioski będą dofinansowywane z zachowaniem ww. priorytetów i do wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację ww. zadania po przedłożeniu przez wnioskodawcę zaświadczenia od

lekarza specjalisty określającego rodzaj schorzenia i dysfunkcji.

4. Wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji Rozpatrującej wnioski z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej.



IV. Likwidacja barier technicznych i w komunikowaniu się

1. Dofinansowaniem mogą być objęte osoby niepełnosprawne, które posiadają ważne orzeczenie
o zaliczeniu do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bądź równoważne oraz
osoby niepełnosprawne do 16 roku życia, którym zakup sprzętu umożliwi bądź w znacznym stopniu

ułatwi wykonywanie podstawowych codziennych czynności. Priorytetem w dofinansowaniu objęte
będą osoby uczące się lub w wieku aktywności zawodowej.

2. Wysokość dofinansowania wynosić będzie maksymalnie do 80 % wartości niżej wymienionego
sprzętu.

3.Wnioski będą dofinansowywane z zachowaniem ww. priorytetów i do wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację ww. zadania po przedłożeniu przez wnioskodawcę zaświadczenia od
lekarza specjalisty określającego rodzaj schorzenia i dysfunkcji.

4. Wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji Rozpatrującej wnioski z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej.

V. Dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

1. W roku bieżącym realizowane będą wnioski wszystkich podmiotów, które wystąpiły
o dofinansowanie zadań skierowanych dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Kolskiego.

2. Wysokość dofinansowania wyniesie do 60 % kosztów realizacji zadania.

3. Wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji Rozpatrującej wnioski z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Rehabilitacja zawodowa

4.Wnioski będą dofinansowywane z zachowaniem ww. priorytetów i do wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację ww. zadania

I. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem nowych
stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

1. Wnioski pracodawców o zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osób
niepełnosprawnych rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji Rozpatrującej wnioski z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej.

2. Maksymalna kwota zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem
nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych wyniesie do wysokości 15-krotności
przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki społecznej

z dnia 11 marca 2011r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej (Dz. U z 20 15r., poz. 93).



3. Minimalny udział własny wnioskodawcy wynosił będzie 20%kosztów wyposażenia stanowiska
pracy, ale nie więcej niż kwota ustalona w trakcie negocjacji z pracodawcą i określona w umowie.

4. Wnioski będą dofinansowywane z zachowaniem ww. priorytetów i do wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację ww. zadania

II. Finansowanie kosztów szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego
w miejscu pracy

1. Środki na realizację tego zadania przekazywane będą na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy,
osoby niepełnosprawnej lub organu szkolącego na podstawie wystąpienia PUP do PCPR.

2. Środki przekazywane będą wykorzystania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania.

dy Powiatu



UZASADNIENIE do
Uchwały Nr XXXII/201l2017

Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 30 marca 2017r.

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 20 16r.,

poz. 2046 z późno zm./ Rada Powiatu jest zobowiązana do określenia w formie

uchwały zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznaczone

wstaną środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych.

Plan finansowy na realizację zadań został sporządzony na podstawie potrzeb

zgłaszanych przez osoby niepełnosprawne z terenu powiatu kolskiego. Duża liczba

wniosków napływa systematycznie w zakresie dofinansowania do uczestnictwa

w turnusach rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu

się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

W związku z powyższym zasadne staje się dofinansowanie tych zadań. Osoby, którym

zlikwiduje się bariery będą mogły korzystać z tego udogodnienia często nawet do

cońca życia.

Konieczne jest również wydzielenie środków na dofinansowanie zaopatrzenia

w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i lecznicze środki techniczne oraz

sprzęt rehabilitacyjny przyznawane na podstawie odrębnych przepisów. Są one

niezbędne dla wielu osób niepełnosprawnych do codziennego funkcjonowania i życia

w godny sposób.

Wvdzielono także środki na zwrot kosztów noniesionvch nrzez uracodawców w
.I J. ~. .; J. - .l -

związku z wyposażeniem nowych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych oraz

finansowanie kosztów szkoleń, stażu, prac interwencyjnych, przygotowania

zawodowego w miejscu pracy z uwagi na duże bezrobocie wśród osób

niepełnosprawnych na lokalnym rynku i zainteresowanie ze strony pracodawców tymi

formami pomocy.



.. , .

W roku bieżącym realizowane również będzie zadanie dofinansowania sportu,

kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

W związku z pilnymi potrzebami Warsztatu Terapii Zajęciowej z siedzibą przy

ul. Wojciechowskiego 21 w Kole wydzielono także środki na bieżącą działalność

warsztatu terapii zajęciowej.

W związku z powyższym wywołanie przedmiotowej uchwały jest konieczne

i uzasadnione. Jednocześnie informujemy, że w miarę napływu wniosków

wskazujących określone potrzeby może wystąpić konieczność zmiany

przedstawionego planu.
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