
UCHWAŁA NR xll e /2orc

RADY PoWIATU GRUDzlĄDzKlEGo

z dnia 23 marca 2OL6 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu

Rehabi!itacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2016 r.

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia L997 r, o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z żOLL r. Nr Lż7,
poz,7żt, Nr ].71, poz. 1016, Nr 209, poz, L243ilż44, Nr 291, poz. L707,z2OI2 r, poz. 986 i

t456, z 2OI3 r. poz.73, 675,797, 1446 i 1645, z 2Ot4 r. poz. 598,877, 1457 i 1873 oraz z

2015 r. poz. 493, I24O, 1273 i 1359)

Rada powiatu
uchwaIa, co następuje:

§ 1. Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazane Powiatowi w 2016 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13

maja 2003r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz, U, Nr

88, poz. 808, z ż006 r. Nr 237, poz, 1773, z ż007 r. Nr 243, poz. I78ż, z 2008 r. Nr 207, poz.

1297 oraz z żOt5 r. poz. 2ż65) przeznacza się na realizację zadan określonych w załączniku

do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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L. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

w tym na:

a) wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób

niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy

niepozostające w zatrudnieniu

2. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

w tym na:

a) dofinansowanie kosztów działania

warsztatów terapii zajęciowej

dofinansowanie uczestnictwa osób niepelnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

dofina nsowa nie zaopatrzen ia w sprzęt reh a bi l itacyj ny,

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

dofin a nsowa nie l i kwid acji ba rier a rch itekton icznych,

w komunikowaniu się itechnicznych

zlecanie zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej

fu ndacjom i organ izac jom pozarządowym

Razem:

Łałącznik do uchwały Nr Xll 6 lZOrc
Rady Powiatu G rudziądzkiego

z dnia 23 marca 201,6 r.

L2 O0O zl

12 000 zł

1355 3t2zł

1 103 724zł

63 000 zł

163 588 zł

20 000 zł

5 000 zł

L367 3L2zł

b)

c)

d)

e)

/



UzAsADNlENlE

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uchwałą nr 4/201,6 w
sprawie podziału Środków Funduszu na 2016 rok na realizację zadań określonych w ustawie o

rehabilitacjizawodowej ispołecznejoraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2OtI
r. Nr I27, poz.7żt z poŹn. zm,) przydzielił środki PFRON Powiatowi Grudziądzkiemu na 2016
r. w8 algorytmu na realizację ustawowych zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i

społecznej osób n iepełnosprawnych.

Zgodnie z art.35a ust, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia t997 r. o rehabilitacji zawodowej i

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z żO!1, r. Nr L27, poz.7żL, Nr
171,,poz,tot6, Nr209, poz,L243iLż44, Nr29]., poz.1707,z2OIżr.poz.986i1456, z2ot3
r.poz.73,675,79t,t446iL645,zżOl4r.poz.598,877,1,457 it873orazzżOI5r,poz,493,
tż40, 1273 i ]-359) Rada Powiatu w drodze uchwały określa rodzaje zadan ustawowych na

rzecz osób niepełnosprawnych, które będą finansowane z powyższych środków.

W celu zabezpieczenia środków na realizację najważniejszych zadań z zakresu rehabilitacji
spotecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, przeznacza się w biezącym roku środki
finansowe PFRON na realizację wyznaczonych zadań w kwotach określonych w załączniku do
niniejszej uchwały.

Podział Środków uwzględnia najistotniejsze potrzeby niepełnosprawnych mieszkańców
Powiatu,
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