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UCHWAŁA Nr 178/XXVII/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowych z Pa ństwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych (Dz. U. z 2008 r., Nr 14,
poz. 92 z pó źn. zm.) l oraz § 2 i § 3 rozporz ądzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorz ądom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88 poz. 808
z późn. zm.)2 , uchwala si ę co następuje:

§ 1. Z dniem 1 stycznia 2009 roku dokonuje si ę wyboru zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spo łecznej osób niepe łnosprawnych i okre ślenia wysoko ści środków
finansowych na rok 2009 — co przedstawia za łącznik do niniejszej Uchwa ły.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Prze odni cy
Rady P

1 Zmiany wymienionej ustawy zosta ły ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1463, Nr 227, poz. 1505,
Nr 237, poz. 1652, z 2009 r. Nr 6, poz. 33.
2 Zmiany wymienionego rozporz ądzenia ogłoszone zostały w Dz. U. z 2006 r. Nr 237, poz. 1713, z 2007 r. Nr
243, poz. 1782, z 2008 r. Nr 207, poz. 1297.

UZASADNIENIE
Zgodnie z rozporz ądzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych jednostkom samorz ądu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r.
Nr 88 poz. 808 z pó źn. zm .) Rada Powiatu dokonuje wyboru zadań i określa wysoko ść
środków przeznaczonych na ich realizacj ę zgodnie z informacj ą otrzymaną od Zarządu
Funduszu.
W dniu 3 lutego 2009 roku wp łynęło pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych z dnia 29 stycznia 2009 roku — znak WF/74w/2009, informuj ące
o wysoko ści środków przeznaczonych dla samorz ądu powiatowego na rehabilitacj ę
zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. Przyznana zosta ła kwota 1.609.090,00 zł.
Maj ąc na uwadze wysoko ść środków wydatkowanych w 2008 roku na poszczególne
zadania oraz wysoko ść otrzymanych

środków z PFRON na 2009 r.,

proponuje si ę podział środków finansowych okre ślony w załączniku do niniejszej Uchwały.

PLAN FINANSOWY
dot. dofinansowania zada ń z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo łecznej
ze środków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na 2009 r.

TYTUŁ ZADANIA - WYSZCZEGÓLNIENIE
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Plan na rok 2009

2
Refundacja wynagrodzenia oraz sk ładek na ubezpieczenie spo łeczne pracodawcy zatrudniaj ącemu osoby
niepełnosprawne
Zwrot wydatków na instrumenty i us ługi rynku pracy dla osób niepe łnosprawnych (staże, przygotowania zawodowe )
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepe łnosprawnych.
Bezzwrotne środki finansowe na podj ęcie działalno ści gospodarczej albo rolniczej

3

71.400,00
57.000,00
15.000,00
206.600,00
350.000,00

REHABILITACJA ZAWODOWA*
5

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

100.000,00

6

dofinansowanie zaopatrzenia w sprz ęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

200.000,00

7
8

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si ę
i technicznych w zwi ązku z indywidualnymi potrzebami osób niepe łnosprawnych
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe łnosprawnych

9

Dofinansowanie kosztów utworzenia i dzia łania WTZ

214.290,00
5.000,00
739.800,00
1.259.090,00

REHABILITACJA SPO ŁECZNA

RAZEM
* zadanie realizowane przez PUP

1.609.090,00

