OBR.0006.141.2016

/Projekt/

Uchwała Nr ...../...../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie określenia rodzaju zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych i podział środków na 2016 r. przyznanych samorządowi powiatowemu
według algorytmu
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej ispołecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się następujące rodzaje zadań na rok 2016, na które przeznacza się środki finansowe
jak w załączniku do niniejszej uchwały:
1. Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa osób niepełnosprawnych, do której zalicza się:
1) finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych,
2) finansowanie stypendiów stażowych,
3) refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudniania w ramach prac interwencyjnych,
4) środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wkład do spółdzielni socjalnej,
5) zwrot koszów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej,
6) finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych.
2. Rehabilitacja społeczna, do której zalicza się:
1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej,
2) Dofinansowanie zaopatrzenia sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,
3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych,
4) Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Oświęcimiu.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik
do uchwały Nr
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia
Podział środków na 2016 rok, przyznanych
przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wg algorytmu,
na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
( Dz.U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721 z późn. zm. )
Wyszczególnienie
1

2
Środki na rehabilitację zawodową i społeczną (poz. I + 1I) w tym:

I.

Rehabilitacja zawodowa (poz.1 -2) w tym:

Plan 2016 w zł.
3
2 864 561
295 000

1. Zobowiązania ( poz. 1a) w tym:

42 057

9, w
tym11
na:
a. finansowanie stypendiów stażowych
( art.
ust. 2 pkt 2 )

37 369

b. refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych (art. 11 ust.2 pkt 3)

4 688

2.

zadania bieżące (poz. 2 a – 2g) ,w tym:

252 943

a. finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych
(art. 11 ust. 2 pkt 1)

6 600

b. finansowanie stypendiów stażowych ( art. 11 ust. 2 pkt 2 )

87 631

c. refundacja części kosztów poniesionych z tytułu zatrudnienia w ramach prac
interwencyjnych (art. 11 ust.2 pkt 3)
.

17 712

d. środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wkład do spółdzielni
socjalnej (art.12a)

70 000

e. zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej (art.
26e)

70 000

f.

finansowanie kosztów badań lekarskich lub psychologicznych ( art.11ust.2 pkt 5 )

1 000

1I. Rehabilitacja społeczna (poz. 1 +2), w tym:

2 569 561

1. Zobowiązania, w tym: (poz.1a)

1 599 600

a. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej

1 599 600

2. zadania bieżące (poz. 2a-2c ), w tym:

969 961

a. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych

280 000

b. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze

519 961

c

170 000

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych
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Uzasadnienie
W związku z otrzymaniem z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nipełnosprawnych środków finansowych
w wysokości 2.864.561 zł przyznanych algorytmem powiatowi, zachodzi potrzeba przyjęcia projektu uchwały w sprawie
określenia rodzaju zadań powiatu w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i podziału
środków na 2016 r., według załącznika.

Id: C915EF6D-02BF-4CC9-B2DA-8C3633ED94D8. Projekt

Strona 1

