UCHWAŁA NR 246/XXV/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na
rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r.
Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5, i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz.U. 2016, poz. 2046 z późn. zm.) Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala co następuje:
§ 1. Zatwierdza się zmiany w planie finansowym określającym zadania i wysokość środków PFRON
przeznaczonych na realizację poszczególnych zadań w 2017r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. 1. Upoważnia się Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do dokonywania przesunięć środków w obrębie zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wskazanych niniejszą
Uchwałą w razie bieżących potrzeb.
2. Przesunięcia środków w obrębie zadań wymagają opinii Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu
i Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
§ 3. Zobowiązuje się Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego do przedstawienia Radzie Powiatu
Nowosądeckiego informacji o dokonanych zmianach w podziale środków na najbliższym posiedzeniu Rady.
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiat Nowosądeckiego
Zygmunt Paruch

Id: 006FBA06-D30A-44C4-8B2B-C0D4EEE7EA40. Podpisany

Strona 1

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Powiatu Nr 246/XXV/17
z dnia 31 sierpnia 2017 r.
Plan finansowy podziału środków PFRON
przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych
w Powiecie Nowosądeckim w 2017r.
I. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:
Lp.
1.

2.

3.

4.
5.
6.

7
8.
9.

Zadania
Dokonywanie zwrotu 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 ustawy
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej
art. 12a ustawy
Udzielanie dofinansowani do wys. 50%
oprocentowania kredytów bankowych
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na
kontynuowanie działalności gospodarczej lub
prowadzenie własnego lub dzierżawionego
gospodarstwa rolnego - art. 13 ustawy
Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia
pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy – art. 26d
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – art.26e
Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby
niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie
społeczne od tego wynagrodzenia – art.26e
Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych - art. 41 ustawy
Finansowanie kosztów szkolenia i
przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych – art. 40 ustawy (organizowane
przez PUP)
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi
rynku pracy określone w ustawie o promocji w
odniesieniu do osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące pracy
niepozostające w zatrudnieniu (szkolenia, staże,
prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy) – art. 11 (organizowane przez PUP)
Razem:
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Środki finansowe w zł.
........................

280.000,00

..........................

..........................
200.000,00
.............................
...............................
6.000,00

30.000,00

516.000,00
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II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
Lp.
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Zadania
Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych - art. 35a ust. 1 pkt. 7 ppkt. a. ustawy
Dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych - art. 35a ust. 1 pkt. 7 ppkt. d. ustawy
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej - art. 35a ust. 1 pkt.
8 ustawy
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów
terapii zajęciowej powstałych w latach
poprzednich
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów - art. 35a ust. 1 pkt. 7 ppkt. c. ustawy
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i
turystyki osób niepełnosprawnych - art.35a ust. 1
pkt. 7 ppkt. b. ustawy
Razem:
Środki finansowe dla powiatu ogółem
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180.000,00

266.000,00

........................
3.295.176,00

555.259,00

58.000,00
4.354.435,00
4.870.435,00
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Uzasadnienie
1) Uwarunkowania i ogólna koncepcja podziału środków:
W związku z dokonaniem przez Zarząd PFRON ponownego podziału środków przewidzianych w planie
Funduszu na rok 2017 dla samorządów (z uwagi na przekazanie przez GUS błędnych danych dotyczących
liczby osób niepełnosprawnych bezrobotnych oraz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
i niepozostających w zatrudnieniu) – Powiat Nowosądecki otrzymał dodatkowe środki PFRON
w wysokości – 16.229,00 zł. W piśmie Prezesa Zarządu PFRON z dnia 7 lutego 2017 r. znak –
DF.WRO.72.2017.w wysokość limitu ustalono na kwotę – 4.854.206,00 zł. W piśmie Prezesa Zarządu
PFRON z dnia 18 lipca 2017r. znak – DF.WRO.330.2017.w wysokość limitu ustalono na kwotę –
4.870.435,00 zł. Różnica to kwota – 16.229,00 zł. Wobec powyższego zaistniała konieczność dokonania
podziału w/w środków wg poniższej propozycji.
2) W zakresie rehabilitacji społecznej:
Zadanie „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze” proponuję powiększyć o kwotę – 16.229,00 zł. (Kwota po zmianie – 555.259,00 zł).
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