
UCHWAŁA NR )<xIa27D0l7
RADY POWIATU GRUDZąDZKIEGO

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego
tr'unduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prze|<azanych Powiatowi Grudziądzkiemu
w 2017 r.

Na podstawię art.35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpńa 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społeczrej

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z2016 r, poz. 2046 oraz z 2017 r. poz. 777,935,
1428,1649 i 1886)

Rada powiatu

uchwala, co następuje:

§1. W uchwale Nr XV[V5l20l7 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie

określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2077 r., załącznik otrzymuje

brzmienie jak w zńączrlikl do uchwĄ.

§2. Wykonanie uchwĄ powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.

§3. Uchwała wchodzi w Ęcie z dniem podjęcia.

Przewod Rady
)J

klonowski



uzasadnienie

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia
18 lipca 2017 r. dokonał ponownego podzińu środków na ż0I7 r. na rea|izację zadań określonych
wustawie z dniaŻl sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oruz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 poz. 2046 z późn. zm.) i przydzielił Powiatowi Grudziądzkiemu
środki PFRON wedfug algorytmu na realizację ustawowych zadań z zakręsll rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych w lolrocie I 427 913,00 ń ( młiększenie o 30 326,00 zł).

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2016 r. poz. 2046) Rada Powiatu
w drodze uchwĄ określa rodzaje zadań ustawowych realizowanych na tzecz osób
niepełnosprawnych, które będą finanso w ane z powyższych środków.

W celu zabezpieczenia środków na realizację najwazniej szych zadań z zakresll rehabilitacji
społeczrrej i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe
wydatkowanie środków oraz aktualne zapotrzebowanie na realizację poszczególnych zadań,
przeznacza się w bieżącym roku otrzymane środki finansowe PFRON na realizację poszczególnych
zadańw kwotach określonych w załącznlku do niniejszej uchwĄ.

Dodatkowe środki (30 326,00 zŁ) przeznacza się na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej: dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
5 000,00 zł, dof,tnansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze 25 326,00 zł, Dodatkowo, na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu
dokonano zmiany wysokości środków przeznaczonych na zadania z zakresl rehabilitacji zawodowej;
zmniejszeniu o 7 100,00 złulega wysokość środków przeznaazonych na zwrot pracodawcom kosźów
wyposażenia stanowiskapracy dla osób niepełnosprawnych orazz nviększeniu o 7100,00 ńulega
wysokośó wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepehrosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. Dokonane zmiany
w dotychczasowym podziale środków zostĘ przedstawione w tabeli.

Treść Przed zmianą Zmiana po zmianie

dofinansowanie likwidacji bańer architęktonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych 15 000,00 5 000,00 20 000,00

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze I37 653,00 25 326,00 162 979,00

wydatki na instrumenty lub usfugi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych zarej estrowanych j ako poszukuj ące
pracy niepozostające w zatrudnieniu 16 000,00 7 100,00 23 100,00

zwrot pracodawcom kosźów wyposażenia stanowiska
pracy dla osób niepeŁrosprawnych 50 000,00 -7 100,00 42 900,00



Zńącmik do UchwĄ NrXXW27/2017
Rady Powiatu Grudziądzkiego

zdnia 25 sierpnia 2017 r.

Treść przed zmiana Zmiana Po zmiańe

Ztdania z zakresu rehabilitacji zawodowej: 66 000,00 66 000,00

wydatki na instrumenty lub usfugi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące
pracy niepozostające w zatrudnieniu

16 000,00 7 100,00 23 100,00

zwrot pracodawcom kosźów wyposażenia stanowiska
pracy dla osób niepehrosprawnych

50 000,00 -7 100,00 42 900,00

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej: 1331 587,00 30 326,00 l3ó1 913,00

dofinansowania kosźów działania warsźatów terapii
zajęciowej

7 I03 724,00 l 703 724,00

dofinansowania uczestrictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitaclnych

70 000,00 70 000,00

dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

|37 653,00 25 326,00 162 979,00

dofinansowanie likwidacji bańer architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych

15 000,00 5 000,00 20 000,00

zlecenie zadań z zakłesu rehabilitacji zawodowej
i społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym

5 000,00 5 000,00

sport, kultura, rekreacja i turystyka osób
niepełnosprawnych

210,00 210,00

Razem: 1397 587,00 30 32ó,00 1427 913,00


