
                      PROJEKT ZARZĄDU POWIATU – POSIEDZENIE Nr …. z dnia …………………

Uchwała Nr    /    /2015
Rady Powiatu w Kłobucku
z dnia ................  20 … roku

 w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego

w 2015 roku

Na podstawie art.12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2013 r.  
poz. 595 z późn. zm.) oraz w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( tj. Dz. U.  z 2011 r. Nr 127, poz. 721. z 
późn. zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1. 
Określa się zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przeznaczonych na realizację tych zadań wg załącznika do niniejszej uchwały.  

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



                                                                                       Załącznik do Uchwały Nr …./…../2015
Rady Powiatu w Kłobucku

z dnia………….. 2015 roku

                                                                                                                   

Zadania Powiatu Kłobuckiego finansowane ze środków PFRON w 2015 roku.

Przyznane środki finansowe z PFRON dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadań określonych w ustawie z
dnia  27 sierpnia  1997r.  o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych
wynoszą ogółem 1.929 984 zł.

I. Rehabilitacja społeczna ogółem: 1.789.984 zł.

1.  Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w  turnusach                              
rehabilitacyjnych  – 129.000 zł.
2. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  – 229.956 zł., w tym:
osoby dorosłe   - 179.956  zł
dzieci i młodzież – 50.000  zł.
3.  Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych -  53.000 zł.
4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – 1.376.028 zł.
5. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 2000 zł.

II. Rehabilitacja zawodowa ogółem: 140.000 zł.

1. Finansowanie usług i instrumentów rynku pracy – 140.000 zł.



Uzasadnienie

Do projektu uchwały Rady Powiatu  w sprawie: określenia zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych  na te zadania dla Powiatu Kłobuckiego w 
2015 roku.

Pismem nr WF/116/2015/W Prezes Zarządu PFRON poinformował o wysokości środków PFRON 
przypadających według algorytmu dla Powiatu Kłobuckiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 
zawodowej i społecznej w 2015 roku. Kwota przypadająca na realizację powyższych zadań dla Powiatu 
Kłobuckiego w 2015 roku wynosi 1.929 984 zł. Zadania oraz kwoty proponowane na ich realizację 
przedstawiono w załączniku do uchwały, biorąc pod uwagę kwotę środków finansowych w bieżącym roku, 
wydatki z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w ubiegłym roku, a także bieżące potrzeby ( ilość 
złożonych wniosków).

Określenia zadań oraz podziału środków dokonano przy współudziale Powiatowej Społecznej Rady 
do spraw Osób Niepełnosprawnych w uzgodnieniu z Dyrekcją Powiatowego Urzędu Pracy w Kłobucku. 
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