UCHWAŁA Nr 201/XXXI/09
RADY POWIATU BYDGOSKIEGO
z dnia 25 czerwca 2009r.

zmieniaj ąca uchwałę Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009
roku w sprawie określenia zada ń i podzia łu środków finansowych z Pa ństwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na rok 2009

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 ze zm.)" 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)2 , uchwał a się co nast ępuje:

§ 1. W uchwale Nr 178/XXVII/09 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 26 lutego 2009r.
w sprawie okre ślenia zadań i podziału środków finansowych z Pa ństwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na rok 2009 zmienia si ę załącznik do uchwały, który
otrzymuje brzmienie załącznika do niniejszej uchwa ły.
§ 2. Wykonanie uchwa ły powierza si ę Zarządowi Powiatu Bydgoskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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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 zada ń i okre ś la wysoko ść
środków przeznaczonych na ich realizacj ę zgodnie z informacj ą otrzyman ą od Zarządu
Funduszu.
Na dzie ń 31.05.2009 roku rozpatrzono wnioski o dofinansowanie do zakupu
przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych ze środków PFRON na kwotę
160.112 zł . Biorąc pod uwag ę stan zaangażowania środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach limitu tj. 200.000 z ł na rok 2009 r. oraz
duże zainteresowanie realizacj ą zadań dotycz ąc ą zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne,
które s ą niezb ędne osobie niepełnosprawnej w przypadku trwałego inwalidztwa, w okresie
choroby lub usprawnienia leczniczego i środki pomocnicze, które u łatwiaj ą w znacznym
stopniu, lub wręcz umo żliwiaj ą, funkcjonowanie osoby niepełnosprawnej w środowisku
społecznym wyst ępuje konieczno ść zwi ększenia limitu środków finansowych na te w łaśnie
zadania.
Maj ąc na uwadze potrzeby niepe łnosprawnych mieszka ńców Powiatu Bydgoskiego
proponuje si ę podział środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych okre ślony w załączniku do niniejszej Uchwa ły poprzez zmniejszenie
środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie do likwidacji barier
architektonicznych. w komunikowaniu si ę i technicznych na rzecz zadania dotycz ącego
dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i ś rodków pomocniczych.

PLAN FINANSOWY
dot. dofinansowania zada ń z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo łecznej
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na 2009 r.
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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 (sta że, przygotowania zawodowe )
Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania osób niepe łnosprawnych
Bezzwrotne ś rodki finansowe na podj ęcie działalności gospodarczej albo rolniczej

dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych

6

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

7

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

8

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepe łnosprawnych

9

Dofinansowanie kosztów utworzenia i dzia łania WTZ

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

100.000,00
257.447,00
156.843,00
5.000,00
739.800,00
1.259.090,00

REHABILITACJA SPO ŁECZNA
RAZEM

* zadanie realizowane przez PUP

3

350.000,00

REHABILITACJA ZAWODOWA*
5

Załącznik
do uchwały Nr 201/XXXI/09
Rady Powiatu Bydgoskiego
z dnia 25 czerwca 2009r,

1.609.090,00

