
Projekt Uchwafy

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

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

w sprawie okreslenia zadan i podziatu srodkow Panstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osob Niepelnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i spotecznej osob niepelnosprawnych na 2020 rok

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 426, poz. 568) 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. 1815, poz. 1571)

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co nast^puje:

§ 1. Okresla si$ zadania i podzial srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osob Niepelnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej 
osob niepelnosprawnych na 2020 rok wedlug zal^cznika do niniejszej uchwaly.

§ 2. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podj^cia z moc^ obowi^zuj^c^ od dnia 1 stycznia 

2020 roku.
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Za^cznik do Uchwafy Nr..................
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 
z dnia...................................................

Powiat Piotrkow Trybunalski

OKRESLENIE ZADAN I PODZIAL SRODKOW PANSTWOWEGO FUNDUSZU 
REHABILITACJI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI 

ZAWODOWEJI SPOLECZNEJ OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH NA 2020 ROK

Wyszczegolnienie Plan na 2020

l 2

REHABILITACJA ZAWODOWA

Przyznawanie osobom niepetnosprawnym jednorazowych srodkow na 
podj^cie dzialalnosci gospodarczej, rolniczej albo na podj^cie 
dzialalnosci w formic spoldzielni socjalnej (art. 12a)

50.000

Zwrot kosztow poniesionych przez pracodawcf 
z wyposazeniem stanowisk pracy dla osob niepelnosprawnych 
(art. 26e)____________________________________________________
Zwrot wydatkow na instrumenty i uslugi rynku pracy dla osob 
niepelnosprawnych poszukuj^cych pracy niepozostajqcych 
w zatrudnieniu (art. 11)

w zwi^zku
60.000

31.000

141.000RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA

REHABILITACJA SPOLECZNA

553.325Dofinansowanie turnusow rehabilitacyjnych

1.947.120Dofinansowanie kosztow dzialania warsztatow terapii zaj^ciowej

94.947Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki

6.101Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz^t rehabilitacyjny



-2-

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne 
i srodki pomocnicze

510.000

164.630Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu si^ 27.760

Dofinansowanie using tlumacza j^zyka migowego lub tlumacza- 
przewodnika

3.840

RAZEM REHABILITACJA SPOLECZNA 3.307.723

OGOLEM REHABILITACJA ZAWODOWA 
ISPOLECZNA

3.448.723

Piotrkow Trybunalski, 06.05.2020r.
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Uzasadnienie
do projektu uchwaty Rady Miasta

Informacja o wysokosci srodkow Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osob 
Niepehiosprawnych przypadaj^cych wedfug algorytmu dla poszczegolnych powiatow na 
realizacj^ w 2020 roku zadan okreslonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu osob niepelnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 
z pozn. zm.) przekazana zostala pismem Zarz^du PFRON w Warszawie z dnia 2 kwietnia 
2020 r. Kwota ogolem przyznana dla Powiatu Piotrkow Trybunalski wynosi 3.448.723 zl, 
w tym na dofinansowanie kosztow dzialalnosci Warsztatow Terapii Zaj^ciowej 1.947.120 zl. 
Po odj^ciu od kwoty ogolem srodkow przeznaczonych dla Warsztatow Terapii Zaj^ciowej do 
wykorzystania na rehabilitacji zawodow^ i spoleczn^ pozostaje kwota 1.501.603 zl. Zgodnie 
z art. 35a ust. 3 ww. ustawy rada powiatu w formic uchwaly okresla zadania, na ktore 
przeznacza srodki PFRON przekazywane wedhig algorytmu przez Zarz^d PFRON na 
realizacji zadah z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej.
Zgodnie z pismem Powiatowego Urzidu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim na rehabilitacji 
zawodow^ proponuje sii przeznaczyc kwoti 141.000 zl, w tym:
- przyznawanie osobom niepelnosprawnym jednorazowych srodkow na podjicie dzialalnosci 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkladu do spoldzielni socjalnej - 50.000 zl,
- zwrot kosztow poniesionych przez pracodawci w zwi^zku z wyposazeniem stanowisk pracy 

dla osob niepelnosprawnych - 60.000 zl,
- zwrot wydatkow na instrumenty i uslugi rynku pracy dla osob niepelnosprawnych 

poszukuj^cych pracy niepozostaj^cych w zatrudnieniu - 31.000 zl.
Na rehabilitacji spoleczn^ proponuje sii przeznaczyc kwoti 3.307.723 zl. Po odjiciu srodkow 
przeznaczonych na dofinansowanie WTZ w wysokosci 1.947.120 zl do rozdysponowania 
pozostaje kwota 1.360.603 zl, ktor^ proponuje sii przeznaczyc na nastipuj^ce zadania:
- dofinansowanie tumusow rehabilitacyjnych - 553.325 zl,
- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osob niepelnosprawnych - 94.947 zl,
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzit rehabilitacyjny - 6.101 zl,
- dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i srodki pomocnicze - 510.000 zl,
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych - 164.630 zl,
- dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu sii ~ 27.760 zl,
- dofinansowanie ushig tlumacza jizyka migowego lub tlumacza-przewodnika - 3.840 zl.

Piotrkow Trybunalski, 06.05.2020 r.
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