
UCHWAł.JA NR XIV/961/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 sierpnia 2019 r.

W sprawie: zmiany uch ały r VI1I49/2019 Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 28 marca 2019 roku z,micnioncj uchwałą Nr VlII/6312019
z dnla 24 k ictnia 2019 roku sprawie ustalenia wysoko'ci

środków Iinausowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób icpeluosprawnycb przypadających na realizację

określonych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej o ób niepełnosprawnych w Powiecie Kolskim w 2019r.

Na podstawie art. 4 ust l pkt 3. 5 17 1 art, 12 pkt 11 ustawy 2 dnia 5 czerwca 1998r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z.2019 r. poz. 5i l) w zw. 2 art, 35a ust. 3 ustawy z dnia
27 ierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu o ób
niepełno prawnych (Dz.U, li 2019 T. poz. 1172) Rada Powiatu Kol kiego uchwala,
co następuj e:

§ t

] _ W uchwale r VII/49/2019 Rady Powiatu Kolskiego z dnia 28 marca 20]9 roku
zmienionej uchwałą Nr Vm/6312019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku
w prawi ustalenia wy okości środków linansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niep łnosprawr yeb przypadających na realizację określonych
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i po cznej o ób niepełnosprawnych
w Powiecie Kol kim w 2019 roku zmienia się brzmienie Załącznika nr ł
określaj Co go v.•.•ykaz zadań oraz wysokość środków finanso-wych z P'RON w 2019
roku.

2. Wykaz zadań oraz v,'Y okość środków finansowych z PFRO w 2019 roku stanowi
Załączniknr l do niniejszej Uchwały,

3. Za ady udzielania dofinansowań re środkó Pańs two ego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej j spoleczn j
uraz za rudnianiu osób niep łno prawnych w 2019 roku stanowi Zał cznik nr 2
do niniejsze] Uchwały.

§, 2

Wykonanie Uchwały powierza się Zarządo iPowiatu Kol kiego.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,



Zalącznik 01" l
do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego

Nr XIV f 96/ 2019 Z dnia 29 sierpnia 2019 T.

Plan finansowy nu realizllcję zadań z ukr-esu rehabilitacji zawcdowe] i. polecznej ze .rodków
P:nłs~'owego Funduszu Rebabilitacji 0, ćb Nicpełnospr~wllych w roku 2019.

Zadania Plm Zmniejs1:enis Zwięksl nia

I,Z\ roi kosztów ponieslonych przez pracodawcę
w 2:wią:t.ku7..wyposeżenłem nm ch :>t'Lfltlw,isk
pracy dla śó b niepelnos:pra,wnych art, 26e

2.118,9'94,00 :d

Plnn pc
millnach

200.0{lU,OO z.l - 22,643,00 ;;01 • 177.3 .n,oo 7..1

2.r-imm Iwanie kosztów zkolen, staż u, prac
inter .••..eneyjnych, przygotowania zawodowego
v miej eu p:racy ari.11

15000,007.1 I ijOO,Q.o zł

Razem rehąbiJibu:ja zawodowa

U5.noo.ou:d - 22..643,00 zł

J,Dofinamowanie zaopatrzenia w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane
na podstawie odrębnych prLepLsó\

I ~2 .357.60 d

242.334,00 zl

Dofinansowanie zańpatrzenia ~ przę!
retJll bil [13CyjU)' 20,000,00 zł 20.208,00 zJ

S. f)ofinąnsu\ ••..anie sportu, kultury, rekreacji
I turystyki osób niópelnosprnwnych ,000,00 zl 4.000,OO.zl

6.Dol'inansowal.1ie likwidacji barier
<lrchileklollicznych, w komunikm anlu się
r techniezn ch, w ZIl iązkll z Indywidualnynu
potrzcbarni osób niepełnosprawny h

200.000,00 zł

7,D finansowanle uezestnierwa osób
niepełnospra .••..nych i ich oplekuoów w turnusach
r~habiJit!lt:yjliych

200,000,00 zł

I.512.660,00 2!
8, Zebowiazania dotyczące doflnansowaniu

ku 'ztów dzr.atrmia wam:t.aló\ terapil zajęciowej I ,512.660,00 LI

Itazem rehablłitllcjll poleczna

Razem śrudki dl:! powiatu OIIJ fc,,''lIliz:!łćJę zadań
wy~os.zą

22.M3,OO zl 2.2U Ui37,OO zA

-t- 20&,OO.zł

22AJ5.00 ił 222.435,00 :7.~

200.HOO,OO zl

2.393.9'94,00 'Zł

~(
,'~i,e, ..:.l



Zalącznik nr 2
do Uchwafy Rady Powiatu Kolskiego

Nr XIV196120t9 z dnia 29 sierpnia 2019r.

Zlłl'lad)' udzielania dofinansowań ze •rodków
Pańsfwowego Funduszu RehabiJitacji Osób Niepelnosprawnych

do z-adań 2.Z3kt~u rehabilitacji zawodowej i potocznej W 2019 roku

Rehabilitacja społeczna

I. Tumu :y rehabiliła.cyjn.e

1.Wysokoś.ć dofinan owania ucze tnietwa osób niepełnosprawnych oraz pobytu ich opiekunów
w turnusach rehabilit; cyjnych zostaje obniżona o 200%, zgodnie z 6 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia
Ministra Pracy iPolityki Społecznej 1. dnia 15 listopada 2007 r. w pra 'ie turnusów
rehabilitacyjnych (Dz. ,z 2007r_ r 230. poz. 1694 ze późn.zm.),
W rsoko ć dofinansowania będzie wynosić do:

24% przeciętnego wynagrodzenia. o którym mowa wart 2 p t 4 ustawy, zwanego dalej
"przeci tnym wynagrodzeniem" dla osob niepełno prawnej ze znacznym stopniem
niepełnosprawności osoby niepełuosprawnej w wieku do 16. roku życia oraz osoby
nłepełnosprawnej w lo: ieku 16-24 lal uczącej 'Ię i I iepracujące], bez względu na stopień
niepełnosprawności'
21,6% przeciętnego wynagrodzenia dla osoby z umiarkowanym stopniem
niepełno prawno' ci'
20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby nlepełnosprav nej z lekkim topniem

iepełnosprawncści;
16% przeciętnego wynagrodzenia - opiekun osoby niepełnosprawnej;
16% przeciętnego wynagrcdzenia dla osoby ni pełnosprawnej zatrudnionej IN zakładzie pracy
chronionej, niezależnic od po iadancgo stopnia niepełnosprawności.

2_Dofinansowanie będzie p zyznawane O obom niepełnosprawnym i ich opiekunom, według
na tępujących priorytetów do wykorzystania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania:

a) osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby J1 iepełnosprawn wieku 16 - 24 lat
uczące się 1niepracujące bez względu na st pień niepełnosprawności;

b) osoby niepełnosprawne, które posiadają. mac ny stopień niepełnospr wności bądź orzeczenie
równoważne i nigd do tej pory nie korzystały z. dofinansowania oraz te które ostami az korzystały
z. dofinansowania w roku 2016 i wcześniej;

c) osoby niepełnosprawne. które posiadają umiarkowany stopień niepel osprawaości bądź orzeczeni
.r v noważnę inigdy du lej pory nic korzystały z dofinansowania oraz te które ostatni raz. korz stały
z dofmansowania w roku 2016 iwcześni j'

c) o oby niepełno prawne, które po. iadają lekki topieli niepelnosprav 110\:i bądź orzeczenie
równoważne i nigdy do lej pory nie korzystały z dofinansowania oraz te które ostatni raz korzy lały
z dofinansowani a w roku 2016 iwcze .niej.

n, Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i :rodki pomocnicze



L Dofinansowanie do zaopatrzenia w przedmloty ortopedyczne i środków pOmOCJ1lCZe, usta fa lę
W wysoko' ci:

- do 70 % udziału własnego osoby niepełnesprawnej w limf je: ceny ustalonym na podstawie
pr-zepisów rozporządzenia Ministra Zdro ia unia 29' maja 20 17r. w prawi wykazu
wyrobóv medycznych wydawanych na. zlecenie (Dz. U, z20r7, poz. 1061 z późn, zm.j.jeżcli taki
udzi al jest wymagany

- do 70 % 'urny kwoty limitu wyznaczonego przez N FZ oraz wymaganego udziału własnego O oby
ni pełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i . odków, [eżef c na zakupu jest wyższa niż
ustalony limit.

2. Millimalny udział wła n osoby niepełnosprawnej ustala się na 30 }(o. W przypadku aparatóv
słuchowych maksymalna kwota dofinansowania wynosi: 700,00 zł.

J- Wnioski o dofinan owanie rozpatry anc będą \v dług kolejnoś i wpływu aż do vyczerpania się
limitu rodków finansów ch.

4.Wnio ki o dofinans \ anie osób niepełnosprawnych do 16 lat albo w wieku do 24 lat liczących się
iniepracujące rozpatrywane będą w pierwsze] kolejności,

5_Dofinansowaniu podlegają wyłącznie faktury i rachunki .•••'Y tawione W danym roku budżetowym.

6, Wilio ki będą dofinan 0\10') ane według kolejności" pływu z. zacnowaniem ww. priorytetów
i do wykurzystania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania

Hl. ZaopatrLcnie w spnęt rehabi1itacyjny

l. D dofinansowanie do przętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby nlep Inosprawne
stosownie do patrz b wynikających z niepełnosprawno ~ci (za wiadczenie lekarskie lekarza

specjalisty twierdzajace zasadność zakupu sprzętu) po iadający ważne orzeczenie
o zaliczeniu d znacznego I umiarkowanego stopnia niepełnosprawności bądź ró nowa ne oraz

osob niepełnosprawne do 16 rat albo w wieku do 24 łat uczące się i niepracujące
bez l, zględu na stopień niepelnosprawności,

2, Dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny ustala Solę \) wysoko: CI do 60% wartości
sprzętu rehabilitacyjnego, nie 11 lę<:cj jednak niż du wysokości pięciokrotnego

przeciętnego wynagrodzcn i<t.

],Wnio ki O dofinai 'owanie dla dzieci imłodzieży do lal 24 rozpatrywane będą w pierw zej
olejności.

4, Wnioski będą dofinansowywane według kolejności wpływu l zachowaniem w . priorytetów
ido wy orzy tania środków przeznaczonych na realizację ww. zadania.



IV. Likwidacja barier architektomeznych

l.Dofinan owanie będzie przyznaw ne o obom niepełnosprawnym mającym trudności
W poruszaniu się według następujących p ioryterów:

a) oso b posiadające znaczny stopień rnepełnosprawności lub orzeczenie równoważn OTa7,o oby
niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne \li wi 'ku [6 - 24 lal
uczące się iniepracuj ce,

a) osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnor prawności lub orzeczenie równov ••raźne, leżące
bądź poruszające się na w zkach inwalidzkich bądź przy pornocy przedmiotóv ortopedycznych,
np.: balkoników. kul, podpórek, proe kończyn dolnych i górnych.

2. \Vy okość dofinansowania ti widacji barier architektonicznych wyno ić będzie maksymalnie do
80% wartości poniesionych kosztów

3.\Vnio ki będą dofinans owywane z zachowan iem ww. priorytetów i do wykorży tania ś rodków
przeznaczonych na realizacjli ww, zadania po przedłożeniu przez wnio kodawcę zaświadczenia od
lekarza specjalisty określającego rodzaj icborzenia idysfunkcji.

4, Wnioski rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji Rozpatrując j wnioski z. zakresu
rehabilitacji zawodowej j społecznej,

V. Likwidacja barier teehniezu ch iw komunikowaniu się

I. Dofinan owaniem mogą być objęte osoby niepelnosprswne, które posiadają ważne orzeczenie
o zaliczeniu do nacznego lub umiarkowanego 'topnia niepełnosprawności bądź równoważne oraz
osoby niepełno prawne do 16-l'oku i. cia O az osoby niepełnosprawne w wieku !6 - 24 lal
uczące się iniepracujące. którym zakup sprzętu umożliwi bądź w znacznym stopniu iłatwi
.•vykonywanie podstawowj ch c-odziennych czynności, Priorytetem w dofinan owaniu objęte
będą o oby ucz. ce się lub w wieku akty\ vno ci zawodowej,

2, Wysokość dofinansowania wynosić będ le maksymalnie do 80 % arto 'ci sprzętu .

.'1 nioski będą dofinansowyv ane Z zachowaniem w«. priorytetów i do wykorzystania rodków
przeznaczonych na realizację I,'IW. zadania po przedłożeniu przez wnioskodawcę zaświadczenia od
lekarza specjalisty określającego rodzaj chorzenia j dy .funkcj],

4. Wnio ki rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji Rozpatrującej wnioski z zakresu
rehabilitacji zawodowe] i społecznej,

VI. Doflnansowanle do sportu, kultury, rekreacji i turystyki

I. W roku bieżącym realizowane będ wnios ki wszystkich podmiotów, które występiły
O dofinansowanie zadań skierowanych dla osób niepełnosprawn ch z Powiatu Kolskiego.

2. W. sokość dofinan owanią wynie: i do 60 (I/o kosztów realizacji zadania,
. Wnio ki rozpatrywane będą na po iedzeniu Kom itii Rozpatrującej wnioski z zakre u rehabilitacji

społecznej,
4. Wnioski będą dofinansowywane z zachowaniem W\f.J, priorytetów i do wykorzy lania środków

przeznaczonych na realizację ww. zadania.



R<ebabilitacja. zawodowa

I. Z, 'rot kosztów poniesionych przez pracedawcę w związku z ~",yposażeniem nowych
stanowisk pracy dla osób niepelnosprawnyeh

I. Wnioski pracodaw ów o zwrot kosztów ""ypo ażenia stanowiska pracy dla O ób
niepehrosprawnych rozpatrywane będą na posiedzeniu Komisji Rozpatrującej wnio. ki z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej.

2. Maksymalna kwota zwrotu, kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wypas żeniem
nowych ranowisk pracy dla osób niepełnosprawnych rynies.ic do wysokości IS-krotnoścI
przeciętnego wynagrodzenia zgodnie z 81t. 26 te u t. 1u tawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku
o rehabilitacji Zawodowej 'i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawn ch (Dz.U. z 2018r.

poz. 11 Z późno zm.) oraz rozporządzeniem Minlsrra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
[I marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowi ska pracy osoby

11iepelao pra vnej (Dz. H. 2015 poz. 93) .

. Minimalny udział własny wnioskodawcy wynosił będzie 30% kosztó wyposażenia stanowiska
pracy, ale nie więcej niż kwota ustalona w trakcie negocjacji z pracodawcą j określona w umowie.

4_ Wnio: ki będ, dofinansowywane z. zachowaniem ww. priorytetóv t do wykorzystania środków
przeznaczonych na realizację ww. zadan ia

n. Finansowanie kosztów sz.koleń~stażu; prac intenvencyjnyc"~ prLygotow30ia zawodowego
w miej CH pracy

l. rodki na realizację tego zadania przekazywane będą na rachunek Powiatowego Urzędu Pracy.
osoby niepełnosprawnej lub rganu szkolącego na podstawie wystąpienia PUP do PCPR.

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



UZASADNIE IE do
Uchwały Nr XIV/9'6/2019
Rady Powiatu Kolskiego
z dnia 29 sierpnia 2019r.

Budżet na 2019 rok został ustalony na podstawie analizy wykorzystania

środków PFRO w roku ubiegłym, a także po przeanal izowaniu potrzeb

zgłaszanych przez mieszkańców powiatu.

Zmiany w planie finansowym wynikają z rezygnacji pracodawcy

z dofinansowania do wyposażenia nowego stanowiska pracy dla osoby

niepełnosprawnej oraz aktualnych potrzeb i złożonych wniosków

niepełnosprawnych mieszkańców z terenu powiatu kolskiego, zwłaszcza

w zakresie dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się dla dzieci

imłodzieży wieku] 6 - 24 lat uczącej się iniepracującej.

Ponadto przesunięte zostaje 208100 zł na dofinansowanie do zaopatrzenia

w sprzęt rehabilitacyjny.

W miarę napływu wniosków wskazujących określone potrzeby może

wystąpić dalsza konieczność zmiany przed tawionego planu.
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