UCHWAŁA Nr 830/LVIII/10
RADY MIASTA PŁOCKA
z dnia 26 października 2010 roku
w sprawie: zmiany uchwały nr 678/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca
2010 r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na rok 2010.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.: Dz. U. z
2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984,
Nr 153
poz.1271, Nr 214 poz.1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz. 1568, Dz.
U. z 2004r.
Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz.1337, Dz.
U. z 2007r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974, Nr 173 poz.1218,
Dz. U. z
2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157
poz. 1241, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz. 142 i poz.146, Nr 106 poz. 675), art. 91 w
związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie
powiatowym (t. j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1592 ze zm.: Dz. U. z 2002r. Nr 23
poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688,
Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102
poz.1055, Dz. U.
z 2007r. Nr 173 poz.1218, Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz.
1111, Nr 223 poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 92 poz.753, Dz. U. z 2010r. Nr 28
poz.142 i poz. 146, Nr 106 poz. 675) oraz art.35a ust.1 i ust.3 ustawy
z
dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2008r. Nr 14 poz.92, ze zm.: Dz. U. z 2008r
Nr 223 poz.1463, Nr 227 poz. 1505, Nr 237 poz. 1652, Dz. U. z 2009r. Nr 6 poz.
33, Nr 97 poz. 802, Nr 98 poz.817, Nr 219 poz. 1706, Dz. U. z 2010r. Nr 28 poz.
146, Nr 40 poz.223) – Rada Miasta Płocka uchwala, co następuje:
§1
W uchwale nr 678/XLVIII/10 Rady Miasta Płocka z dnia 30 marca 2010r. w sprawie
określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok
2010, zmienionej uchwałą nr 722/LI/10 z dnia
25 maja 2010 r. zmienia
się Plan finansowy podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Płocka na rok 2010,
który otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§2
Środki finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
z poszczególnych zadań, niewykorzystane przez wnioskodawców na skutek
rezygnacji z realizacji zawartych umów lub niewykorzystane z innych przyczyn do
dnia 15 grudnia 2010r., przeznacza się na dofinansowanie do sprzętu
rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych dla osób
dorosłych.
§3
Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Płocka.

§4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady
Miasta Płocka
Tomasz Korga

UZASADNIENIE
Uzasadnieniem dla proponowanych przesunięć środków finansowych PFRON jest
duże zainteresowanie dofinansowaniem do
przedmiotów ortopedycznych i
środków pomocniczych zakupowanych przez osoby niepełnosprawne (dorosłe
oraz dzieci i młodzież) przy udziale środków finansowych Narodowego Funduszu
Zdrowia oraz dofinansowaniem do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego. Środki
finansowe przeznaczone na to zadanie są już wyczerpane, a wnioski
systematycznie wpływają. Część osób niepełnosprawnych złożyła natomiast
rezygnacje
z
przyznanego
wcześniej
dofinansowania
do
turnusu
rehabilitacyjnego. Z tego tytułu pozostała do wykorzystania kwota 2 955,00 zł (z
pozycji osoby dorosłe) i kwota 4 380,00 zł (z pozycji dzieci). Ponadto do
wykorzystania pozostaje kwota 43 613,76 zł z dofinansowania do likwidacji barier
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla dzieci i młodzieży.
Obecnie brak jest złożonych wniosków na dofinansowanie ww. zadania.
Miejski Urząd Pracy w Płocku natomiast zwrócił się z prośbą o dokonanie zmian w
planie finansowym podziału środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji
zawodowej. Proponuje się zwiększenie limitu środków na finansowanie kosztów
szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych o kwotę
536,00 zł, co zaspokoi potrzeby ustalone na podstawie złożonych wniosków. Ze
względu na brak zapotrzebowania na zwrot wydatków na instrumenty i usługi
rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych i niepozostających w zatrudnieniu
oraz niewykorzystanie części środków w ramach zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, proponuje się przesunięcie
zarezerwowanych dla MUP w Płocku środków w wysokości 20 048,40 zł, na
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej.
Łączna zatem wysokość środków finansowych pozostających do rozdysponowania
na zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej wynosi 70 997,16 zł.
Proponujemy przeznaczyć je na dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, z czego dla osób
dorosłych kwotę 40 997,16 zł i dla dzieci kwotę 30 000,00 zł.
Środki finansowe, które nie zostaną wykorzystane przez powiat w danym roku
kalendarzowym, podlegają zwrotowi do PFRON. Biorąc pod uwagę duże potrzeby
osób niepełnosprawnych oraz racjonalność wykorzystania otrzymanych środków,
proponujemy, aby środki finansowe PFRON
z poszczególnych zadań,
niewykorzystane przez wnioskodawców na skutek rezygnacji z realizacji
podpisanych umów lub niewykorzystane z innych przyczyn do dnia 15 grudnia
2010r., zostały przeznaczone na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze dla osób
dorosłych. Zakup sprzętu ortopedycznego, środków pomocniczych oraz sprzętu
rehabilitacyjnego pozwala osobom niepełnosprawnym na częściowe lub całkowite
uniezależnienie się od innych osób, przyczynia się do poprawy kondycji fizycznej i
psychicznej tych osób, daje im poczucie satysfakcji z samodzielnego
funkcjonowania i możliwości wypełniania ról społecznych.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Miejską Społeczną Radę
d/s Osób Niepełnosprawnych w Płocku.

Załącznik do Uchwały nr 830 /LVIII/10
Rady Miasta Płocka z dnia 26 października 2010 roku
Plan finansowy podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych dla Miasta Płocka na rok 2010
Numer ewidencyjny powiatu 177
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej
L.p.

Rodzaj zadania

Plan na 2010r.
(w PLN)

1.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu
(art. 35a ust. 1 pkt 6a)

32.805,60

2.

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.
12a)

284.535,00

3.

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów
bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie
działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego
gospodarstwa rolnego (art. 13)

0,00

4.

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację
pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w
szczególności poniesionych w związku
z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb
wynikających z ich niepełnosprawności, adaptację lub nabycie urządzeń
ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie
w zakładzie pracy, zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników
niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub
przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności ,
rozpoznanie przez służby medycyny pracy w/ w potrzeb (art. 26)

0,00

5.

Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających
pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy (art. 26d)

0,00

6.

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby
niepełnosprawnej (art. 26e)

86.000,00

7.

Finansowanie szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych (art. 38, 40)

26.611,00

8.

Dofinansowanie kosztów funkcjonowania warsztatów terapii zajęciowej
(art.10a10b)

1.849.500,00

9.

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych (art. 10e)
-osoby dorosłe

10.

52.045,00

-dzieci i młodzież

38.620,00

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
(art. 35a ust.1 pkt 7 lit.b), w tym dzieci i młodzież

0,00

11.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze (art. 35a ust.1 pkt7 lit.c)
-osoby dorosłe
-dzieci i młodzież

12.

13.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
(art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d)
-osoby dorosłe

202.078,16
75.000,00

200.000,00

-dzieci i młodzież

16.386,24

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym (art. 36)

0,00

Ogółem

2.863.581,00

