Projekt Uchwały

Uchwała Nr ……………………………..
Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia …………………………………….

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej        i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2021 r.   poz. 573, poz. 1981, z 2022 r. poz. 558) oraz art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1526)

Rada Miasta Piotrkowa Trybunalskiego uchwala, co następuje:


§ 1. Zmienia się Uchwałę Nr XLIX/613/22 Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dnia 30 marca 2022 roku w sprawie określenia zadań i podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej  i   społecznej osób niepełnosprawnych na 2022 rok, 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 2022 rok

	
Wyszczególnienie
Dotych-
czasowy 
plan na 2022 rok

Propozycja zmian

Plan na
2022 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)

50.000


50.000

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

30.000

- 30.000

0,00
Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających  w zatrudnieniu (art. 11)

94.860

+ 30.000

124.860

RAZEM REHABILITACJA ZAWODOWA


174.860


174.860

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


990.305

        990.305

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej

2.409.600



2.409.600

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
	
	        168.180


168.180

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
	

12.744 



12.744

Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne  i środki pomocnicze

640.000



640.000

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych


188.123
 


188.123

Dofinansowanie likwidacji barier technicznych                             i w komunikowaniu się

57.190     



57.190

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika

6.480



6.480

RAZEM REHABILITACJA SPOŁECZNA


4.472.622
 

4.472.622

OGÓŁEM REHABILITACJA ZAWODOWA 
I SPOŁECZNA

4.647.482

     4.647.482	



Piotrków Trybunalski,  11.08.2022r.














                                                                                                                                                                                                              



















Uzasadnienie
do projektu uchwały Rady Miasta	

W roku bieżącym kwota środków PFRON przyznana dla Powiatu Piotrków Trybunalski  na realizację w 2022 roku zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.                         o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573  z późn. zm.) wynosi 4.647.482 zł.
Zgodnie z pismem Powiatowego Urzędu Pracy w Piotrkowie Trybunalskim proponuje się dokonanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami w ramach rehabilitacji zawodowej:
- zmniejszenie o kwotę 30.000 zł środków przeznaczonych na zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z wyposażeniem stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych,
- pozyskaną w wyniku zmniejszeń kwotę 30.000 zł proponuje się przeznaczyć na zwrot 
wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu.
Powyższe zmiany związane są z oczekiwaniami klientów Powiatowego Urzędu Pracy.
Po wprowadzeniu opisanych zmian kwota przeznaczona na rehabilitację zawodową (174.860 zł) oraz  na społeczną (4.472.622 zł) nie ulegnie zmianie.
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych  dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego pozytywnie zaopiniowała podział środków PFRON na posiedzeniu                      w dniu  11 sierpnia 2022 roku.


Piotrków Trybunalski, 11.08.2022r.	


