Projekt Uchwały
UCHWAŁA NR ……………….
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia ……………………
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 24 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291,
poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 675, poz. 791, poz. 1446,
poz. 1645, z 2014 r. poz.598, poz. 877, poz. 1198) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 595
i 645, z 2014 r. poz. 379 i 1072)
Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XLII/762/14 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia
24 marca 2014 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych na 2014 rok. Nowy podział środków PFRON
określa załącznik nr 1 do uchwały.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ……………
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia ………………………………………
Powiat Piotrków Trybunalski

OKREŚLENIE ZADAŃ I PODZIAŁ ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU
REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI
ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA 2014 ROK
DotychWyszczególnienie
czasowy
Propozycja
Plan na
plan na
zmian
2014 rok
2014 rok
po zmianie
1

REHABILITACJA

2

3

4

ZAWODOWA

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych
środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej
(art. 12a)
Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku
z
wyposażeniem
stanowisk
pracy
dla
osób
niepełnosprawnych (art. 26e)

50.000

- 50.000

0

56.000

+ 50.000

106.000

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40 )

25.000

- 100

24.900

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)

54.000

+ 100

54.100

RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA

185.000

185.000

569.650

569.650

1.109.700

1.109.700

REHABILITACJA SPOŁECZNA
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej
Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników
warsztatów terapii zajęciowej o 10 osób
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

0

+ 5.378

+ 5.378

88.593

- 798

87.795

-2-

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

5.000

- 426

4.574

394.370

+ 13.471

407.841

55.000

- 13.725

41.275

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych
i w komunikowaniu się

9.000

- 1.900

7.100

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza-przewodnika

2.000

- 2.000

0

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA

2.233.313

2.233.313

OGÓŁEM REHABILITACJA ZAWODOWA
I SPOŁECZNA

2.418.313

2.418.313

Piotrków Tryb., 17.10.2014r.

Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta
W roku bieżącym kwota ogółem środków PFRON przyznana dla powiatu Piotrków
Trybunalski na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r. Nr 127,
poz. 721 z późn. zm.) wynosi 2.418.313 zł. Zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy
w Piotrkowie Trybunalskim proponuje się wprowadzenie następujących zmian
w dotychczasowym podziale środków PFRON na 2014 rok w zakresie rehabilitacji zawodowej,
tj.:
- zmniejszenie o kwotę 50.000 zł środków przeznaczonych na podjęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu własnego do spółdzielni socjalnej, z uwagi
na brak zainteresowania tym zadaniem osób niepełnosprawnych,
- zmniejszenie o kwotę 100 zł środków przeznaczonych na szkolenia i przekwalifikowania osób
niepełnosprawnych.
Uzyskane w wyniku zmniejszeń środki w wysokości 50.100 zł proponuje się przeznaczyć
następująco:
- zwiększyć o kwotę 50.000 zł środki przewidziane na tworzenie stanowisk pracy dla osób
niepełnosprawnych, z uwagi na duże zainteresowanie pracodawców w tym zakresie,
- zwiększyć o kwotę 100 zł środki zaplanowane na zwrot wydatków na staże.
Analiza złożonych wniosków oraz wykorzystania środków w zakresie rehabilitacji społecznej
uzasadnia konieczność dokonania przesunięć w ramach poszczególnych zadań. W związku
z powyższym proponuje się:
- zmniejszenie o kwotę 798 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, oszczędności wynikają z rozliczeń zawartych
umów,
- zmniejszenie o kwotę 426 zł środków przewidzianych na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, aktualnie nie ma złożonych wniosków na realizację tego zadania,
- zmniejszenie o kwotę 13.725 zł środków na dofinansowanie likwidacji barier
architektonicznych, proponowana po zmniejszeniu kwota 41.275 zł zabezpiecza realizację
dotychczas złożonych wniosków,
- zmniejszenie o kwotę 1.900 zł środków dotyczących dofinansowania likwidacji barier
technicznych i w komunikowaniu się, kwota 7.100 zł również zabezpiecza realizację aktualnie
złożonych wniosków,
- zmniejszenie o kwotę 2.000 zł środków na dofinansowanie usług tłumacza języka migowego
lub tłumacza-przewodnika z uwagi na brak wniosków.
Pozyskane w wyniku zmniejszeń środki PFRON w wysokości 18.849 zł proponuje się
rozdysponować w sposób następujący:
- kwotę 13.471 zł proponuje się przeznaczyć na zadanie związane z dofinansowaniem
Zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, aktualnie limit przeznaczony na
to zadanie w wysokości 394.370 zł został rozdysponowany, do rozpatrzenia pozostają wnioski
na kwotę ponad 231.000 zł,
- kwotę 5.378 zł proponuje się przeznaczyć na dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby
uczestników warsztatów terapii zajęciowej, z uwagi na złożone przez Stowarzyszenie Koło
Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym w Piotrkowie Trybunalskim pismo informujące
o zwiększeniu z dniem 29.12.2014r. liczby uczestników WTZ o 10 osób, całkowity koszt
zgodnie z preliminarzem wynosi 5.975 zł (dofinansowanie ze środków PFRON stanowi 90%,
natomiast dofinansowanie ze środków powiatu wynosi 10%).

Po wprowadzeniu opisanych zmian kwota przeznaczona na rehabilitację zawodową (185.000 zł)
i społeczną (2.233.313 zł) nie ulegnie zmianie.
Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta
Piotrkowa Trybunalskiego pozytywnie zaopiniowała zmianę podziału środków PFRON na
posiedzeniu w dniu 17 października 2014 roku.
Piotrków Tryb., 17.10.2014r.

