UCHWAŁA Nr XXI/55/2020
RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO
z dnia 23 grudnia 2020 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2020 r.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 poz. 920), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568 i 875).

Rada Powiatu
uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XV/16/2020 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie
określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2020 r., zmienionej uchwałą Nr XVIII/39/2020 Rady Powiatu
Grudziądzkiego z dnia 16 września 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi
Grudziądzkiemu w 2020 r., załącznik otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiceprzewodniczący Rady
/-/ Jerzy Wołoszyn

Uzasadnienie
W celu zabezpieczenia środków na realizację najważniejszych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej
i zawodowej osób niepełnosprawnych oraz biorąc pod uwagę dotychczasowe wydatkowanie środków
oraz aktualne zapotrzebowanie na realizację poszczególnych zadań, wprowadza się następującą zmianę
w finansowaniu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków
PFRON:
- środki przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze (w dotychczas zaplanowanej wysokości 155 209,00 zł) zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł
do kwoty 165 209,00 zł;
- środki przeznaczone na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych (w dotychczas zaplanowanej wysokości 60 000,00 zł) zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł
do kwoty 67 000,00 zł;
- środki przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych (w dotychczas zaplanowanej wysokości 90 000,00 zł) zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł
do kwoty 73 000,00 zł.
Dokonana zmiana w dotychczasowym podziale środków została przedstawiona w tabeli.
Treść

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

Przed
zmianą

Zmiana

Po zmianie

90 000,00

-17 000,00

73 000,00

155 209,00

10 000,00

165 209,00

60 000,00

7 000,00

67 000,00

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych
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Załącznik do Uchwały Nr XXI/55/2020
Rady Powiatu Grudziądzkiego
z dnia 23 grudnia 2020r.

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

18 000,00

-

18 000,00

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

18 000,00

-

18 000,00

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

1 725 433,00

-

1 725 433,00

dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej

1 414 224,00

-

1 414 224,00

90 000,00

-17 000,00

73 000,00

155 209,00

10 000,00

165209,00

60 000,00

7 000,00

67 000,00

6 000,00

-

6 000,00

1 743 433,00

-

1 743 433,00

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych
zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej fundacjom i organizacjom pozarządowym
Razem
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