
Projekt Uchwaly

UCHWALA NR........................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia..........................................

w sprawie zmiany Uchwaly' Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie okreslenia zadan i podzialu srodkow 
Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepetnosprawnych na 2019 rok

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepetnosprawnych (tj. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1172, poz. 924, poz. 1696) oraz art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorz^dzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 815)

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§ 1. Zmienia si^ Uchwale Nr VI/76/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 
27 marca 2019 roku w sprawie okreslenia zadah i podzialu srodkow 

Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob Niepetnosprawnych z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i spolecznej osob niepetnosprawnych na 2019 rok, 
zmienion^ Uchwaly Nr V1II/109/19 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia 29 maja 2019 roku w ten sposob. iz nowy podziat srodkow PFRON 

okresla zalgcznik do niniejszej uchwaty.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia.
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Zalacznik do Uchwaty Nr.....................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia..................................................

Powiat Piotrkow Trybunalski

OKRESLENIE ZADAN I PODZIAt SRODKOW PANSTWOWEGO FUNDUSZU 
REHABILITACJIOSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI 

ZAWODOWEJ I SPOLECZNEJ OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA 2019 ROK

Dotych- 
czasowy 
plan na 

2019 rok

Wyszczegolnienie Propozycja
zmian

Plan na 
2019 rok

po zmianie

2 3 4

REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznawanie 
jednorazowych srodkow

niepelnosprawnym 
na podjfcie dziatalnosci 

gospodarczej, rolniczej albo na podj^cie dziatalnosci 
w formic spoldzielni socialnej (art. 12a)

osobom
20.000 - 20.000 0

Zwrot kosztow poniesionych przez pracodawc^ 
w zwis^zku z wyposazeniem stanowisk pracy dla osob 
niepelnosprawnych (art. 26c)______________________
Zwrot wydatkovv na instrumenty i uslugi rynku pracy 
dla osob niepelnosprawnych poszukuj^cych pracy 
niepozostajqcych w zatrudnieniu (art. 11)

60.000 + 26.300 86.300

64.300 - 6.300 58.000

RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA 144.300 144.300

REHABILITACJA SPOLECZNA

459.948 459.948Dofinansowanie turnusow rehabilitacyjnych

1.690.620 + 28.500 1.719.120Dofinansowanie kosztow dzialania warsztatow terapii 
zajgciowej

+ 3.543 3.5430Dofinansowanie kosztow zwi^kszenia liczby 
uczestnikow warsztatow terapii zajgciowej o 5 osob

81.839 81.839Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
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6.020 - 1.134 4.886Dofmansowanie zaopatrzenia w sprz^t rehabilitacyjny

692.074510.000 + 182.074Dofmansowanie zaopatrzenia w przedmioty 
ortopedyczne i srodki pomocnicze

- 62.478 14.72277.200Dofmansowanie likwidacji barier architektonicznych

39.96950.170 - 10.201Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 
i w komunikowaniu sig

2.910 2.910Dofinansowanie using tlumacza j^zyka migowego lub 
tlumacza-przewodnika

+ 140.304 3.019.011RAZEM REHAB1L1TACJA SPOLECZNA 2.878.707

OGOLEM REHABILITACJA ZAWODOWA 
ISPOLECZNA

+ 140.304 3.163.3113.023.007

Piotrkow Trybunalski, 13.11.2019r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwaty Rady Miasta

Pismem z dnia 18 pazdziernika 2019r. Zarz^d Panstvvowego Funduszu Rehabilitacji Osob 
Niepefnospravvnych vv Warszawie przekazal nowq informacje o wysokosci srodkow PFRON 
przypadaj^cych wediug algorytmu w 2019 r. dla Powiatu Piotrkow Trybunalski na realizacj^ 
zadan okreslonych vv ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zavvodowej i spoiecznej 
oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 z pozn. zm.), 
uwzgl^dniaj^c^ wzrost srodkow PFRON z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztow pobytu 
jednego uczestnika vv warsztacie terapii zaj^ciovvej w roku biezqcym. Dodatkowe srodki 
stanovviq kwot^ 140.304 zl. Po zwi^kszeniu limit srodkow PFRON na 2019 r. w'ynosi 
3.163.311 zt (przed zmian^ 3.023.007 zl).
Zgodnie z Rozporz^dzeniem Rady Ministrow z dnia 2 pazdziernika 2019 r. zmieniaj^cym 
rozporzadzenie vv spravvie algorytmu przekazywania srodkow PFRON samorz^dom 
wojewodzkim i powiatowym (Dz. U. poz. 1898) od I pazdziernika 2019 r. w^ysokosc kwoty na 
dofinansowanie kosztow rocznego pobytu jednego uczestnika w warsztacie terapii zaj^ciowej 
zwi^kszona zostala do kwoty 18.096 zl (przed zmiana wysokosc kwoty na dofinansowanie 
kosztow rocznego pobytu jednego uczestnika w w'arsztacie w'ynosiia 17.796 zt). Do WTZ 
w Piotrkowie Trybunalskim ucz^szcza 95 osob, w zwi^zku z tym dodatkowe srodki finansowe 
PFRON przeznaczone na dzialainosc warsztatow wynoszq 28.500 zt ( 300 zt x 95 uczestnikow 
= 28.500 zt).
Po zw'i^kszeniu kvvota przeznaczona na dofinansowanie kosztow dziatania warsztatow wynosi 
1.719.120 zt. Po odjeciu od dodatkowej kwoty 140.304 zt srodkow przeznaczonych dla WTZ 
(28.500 zt) do vvykorzystania na rehabilitacji zavvodow^ i spoteczn^ pozostaje kw'ota 
111.804 zt.
Bior^c pod uwagi analiz^ ztozonych wnioskow i vvykorzystania srodkow finansowych 
w zakresie rehabilitacji spotecznej istnieje koniecznosc dokonania przesuniic pomi^dzy 
poszczegolnymi zadaniami tj.:
- zmniejszenie o kwoti 1.134 zt srodkow przeznaczonych na dofinansowanie sprz^tu 
rehabilitacyjnego z uvvagi na brak wnioskow do rozpatrzenia,
- zmniejszenie o kwoti 62.478 zt srodkow przeznaczonych na dofinansowanie likwidacji 
barier architektonicznych, spowodovvane jest to rezygnacj^ osob niepelnosprawnych z realizacji 
ztozonych wnioskow (zakup i montaz windy oraz przystosowanie pomieszczenia tazienki
w lokalu mieszkalnym),
- zmniejszenie o kwoti 10.201 zt srodkow na dofinansowanie likwidacji barier technicznych 
i w komunikowaniu si^ z uvvagi na brak wnioskow do rozpatrzenia.
Srodki w wysokosci 185.617 zt (pozyskane w wyniku zmniejszeh - 73.813 zt oraz dodatkowe 
przyznane przez Zarz^d PFRON - 111.804 zt) proponuje sie rozdysponowac nastipuj^co:
- kvvoti 182.074 zt przeznaczyc na dofinansowanie zaopatrzenia vv przedmioty ortopedyczne 
i srodki pomocnicze, vv zadaniu tym dotychczasowy limit vv wysokosci 510.000 zl zostat 
rozdysponowany,
- kwott? 3.543 zt na dofinansowanie kosztow zwi(?kszenia liczby uczestnikow warsztatow 
terapii zaj^ciovvej, z uwagi na ztozone przez Stowarzyszenie Koto Pomocy Dzieciom 
Niepetnosprawnym w' Piotrkowie Trybunalskim pismo informujtjce o zwi^kszeniu w 2019 roku 
liczby uczestnikow WTZ o 5 osob. catkowity koszt zgodnie z preliminarzem wynosi
3.936, 21 zt (dofinansowanie ze srodkow PFRON stanowi 90%, natomiast dofinansowanie ze 
srodkow powiatu wynosi 10%).
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Ponadto Powiatowy Urz^d Pracy w Piotrkowie Trybunalskim pismein z dnia 7 listopada 
2019 r. zaproponowal wprowadzenie nastt^pujacych zmian w dotychczasowym podziale 
srodkow PFRON wzakresie rehabilitacji zavvodowej:
- zmniejszenie o kwot$ 20.000 zl srodkow przeznaczonych na przyznawanie osobom 
niepelnosprawnym jednorazowych srodkow przeznaczonych na podj^cie dzialalnosci 
gospodarczej. rolniczej albo na podj^cie dzialalnosci w' fonnie spoldzielni socjalnej (art. 12a),
- zmniejszenie o kwot$ 6.300 zl srodkow przeznaczonych na zwrot wydatkow na instrumenty 
i uslugi rynku pracy dla osob niepelnosprawnych poszukuj^cych pracy niepozostaj^cych
w zatrudnieniu (art. 11) — staze i szkolenia,
- kwot^ 26.300 zl uzyskan^ w wyniku zmniejszeh proponuje si$ przeznaczyc na zwrot kosztow 
poniesionych przez pracodawc^ w zwi^zku z wyposazeniem stanowisk pracy dla osob 
niepelnosprawnych (art. 26e).
Po wprowadzeniu opisanych zmian kwota ogolem przeznaczona na rehabilitacji zawodow^ nie 
ulegnie zmianie i wynosic b^dzie 144.300 zl. Zmianie ulegnie kwota przeznaczona na 
rehabilitacji spoleczntp ktora wynosic bidzie 3.019.011 zl (przed zmian^ 2.878.707 zl).

Piotrkow Trybunalski, 13.1 l.2019r.
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