                                                                                                   Projekt Uchwały

UCHWAŁA NR ……………..
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia …………………..

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2017 rok 


	Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r.                   poz. 2046, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 935, Dz. U. z 2015 r. poz. 1649,  Dz. U.                  z 2017 r. poz. 777, Dz. U. z 2015 r. poz. 1886, Dz. U. z 2017 r. poz. 1428) oraz art. 12        pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 r.  o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868)

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XXXV/445/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
       z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie określenia zadań i  podziału  środków 
      Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu  
      rehabilitacji zawodowej  i   społecznej  osób niepełnosprawnych na 2017 rok, 
      zmienioną Uchwałą Nr XLII/539/17 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
      z dnia 30 sierpnia 2017 roku w ten sposób, iż nowy podział środków PFRON 
      określa załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.











                                                                                         Załącznik 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 2017 ROK 

Wyszczególnienie
Dotych-
czasowy 
plan na 2017

Propozycja
zmian
Plan na 
2017 rok
po zmianie
1
2
3
4

R E H A B I L I T A C J A    Z A W O D O W A




Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni  socjalnej (art. 12a)

0


0
Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę  w związku                              z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych (art. 26e)

125.700



125.700

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


4.650  


4.650
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)

35.350


35.350

RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA


165.700


165.700

R E H A B I L I T A C J A   S P O Ł E C Z N A





Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych


457.743

- 693

457.050

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

1.439.640



1.439.640

Dofinansowanie kosztów zwiększenia liczby uczestników warsztatów terapii zajęciowej o 5 osób

0

+ 3.168

3.168

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki


66.229

- 4.989 

61.240

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny     
         

4.000

- 2.725

1.275
- 2 –


Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze

545.365

+ 39.027

584.392

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych


53.000

- 24.003

28.997

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się

18.250     

- 7.760

10.490

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

2.025

- 2.025

0

RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA


2.586.252


2.586.252


OGÓŁEM REHABILITACJA ZAWODOWA 
I SPOŁECZNA


2.751.952


2.751.952


 
Piotrków Tryb., 09.11.2017r.























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 2016r. poz. 2046  z późn. zm.) wynosi 2.751.952 zł.  
Biorąc pod uwagę analizę złożonych wniosków i wykorzystania środków finansowych             w zakresie rehabilitacji społecznej istnieje konieczność dokonania przesunięć w ramach poszczególnych zadań. W związku z powyższym proponuje się:
- zmniejszenie o kwotę 693 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie turnusów 
  rehabilitacyjnych, pozostała do dyspozycji kwota jest niewystarczająca aby przyznać   
  dofinansowanie kolejnej osobie,
- zmniejszenie o kwotę 4.989 zł  środków na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
  i turystyki osób niepełnosprawnych, oszczędności wynikają z rozliczeń  zawartych  
  umów,
- zmniejszenie o kwotę  2.725 zł środków przeznaczonych na dofinansowanie sprzętu 
  rehabilitacyjnego z uwagi na brak wniosków pozostających do rozpatrzenia,
- zmniejszenie o kwotę 24.003 zł środków na dofinansowanie likwidacji barier 
  architektonicznych, spowodowane jest to między innymi rezygnacją osób 
  niepełnosprawnych z realizacji złożonych  wniosków lub planowanych do ubiegania się 
  o dofinansowanie,
- zmniejszenie o kwotę 7.760 zł środków dotyczących dofinansowania do likwidacji 
  barier technicznych i w komunikowaniu się z uwagi na rezygnacje osób 
  niepełnosprawnych z zamiaru ubiegania się o dofinansowanie,
- zmniejszenie o kwotę 2.025 zł środków na dofinansowanie usług  tłumacza języka 
  migowego lub tłumacza-przewodnika z uwagi na brak zainteresowania osób 
  niepełnosprawnych tym zadaniem.
Pozyskane w wyniku zmniejszeń środki PFRON w wysokości 42.195 zł proponuje się rozdysponować  w sposób następujący:
- kwotę 39.027 zł proponuje się przeznaczyć  na zadanie związane z dofinansowaniem 
  zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, aktualnie limit 
  przeznaczony na to zadanie został rozdysponowany, do rozpatrzenia pozostają 
  wnioski na kwotę 197.385 zł,
- kwotę 3.168 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 w 2017 roku liczby uczestników WTZ o 5 osób, 
  całkowity koszt zgodnie  z preliminarzem wynosi 3.520 zł (dofinansowanie ze środków 
  PFRON stanowi 90%, natomiast dofinansowanie ze środków powiatu wynosi 10%).
Po wprowadzeniu opisanych zmian kwota przeznaczona na rehabilitację zawodową (165.700 zł) i społeczną (2.586.252 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 9 listopada 2017 roku.



Piotrków Tryb., 09.11.2017r.

