Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY POWIATU SŁUPSKIEGO
z dnia .................... 2021 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą
z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r.
poz. 920, z późn. zm.1)) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które finansowane będą z zaliczki
przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022:
1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
w kwocie 100.000 zł;
2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów w kwocie 100.000 zł;
3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w kwocie 80.000 zł;
4) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej w kwocie 143.100 zł;
5) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych realizowane przez
fundacje i organizacje pozarządowe w kwocie 50.000 zł;
6) przyznawanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
w kwocie 40.000 zł;
7) dokonywanie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla osoby
niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub poszukująca pracy
niepozostająca w zatrudnieniu w kwocie 40.000 zł.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Słupskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1038 i 1834.
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UZASADNIENIE
do projektu uchwały Rady Powiatu Słupskiego
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, które
finansowane będą z zaliczki przekazanej z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2022 roku

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku w sprawie
algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym Zarząd
Funduszu przekazuje informację o wysokości środków Funduszu określonych algorytmem
przypadających dla danego powiatu w terminie 30 dni od dnia złożenia sprawozdania rzeczowofinansowego za IV kwartał roku poprzedniego, nie wcześniej jednak niż przed opublikowaniem
ustawy budżetowej na dany rok. W poprzednich latach powiaty otrzymywały takie informacje
w lutym lub marcu, co umożliwiało wydatkowanie środków dopiero po podjęciu przez radę
powiatu stosownej uchwały. Następowało to najczęściej pod koniec marca. Do tego czasu Prezes
Zarządu PFRON przekazuje samorządom środki w formie zaliczek, umożliwiające im bieżące
finansowanie realizowanych zadań.
Powiat słupski wystąpi do PFRON o zaliczkę w kwocie 553.100 zł na pokrycie bieżących potrzeb,
które będą realizowane w I kwartale 2022 roku. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz.
587) powiat powinien przekazać jednostce prowadzącej warsztat środki finansowe na I kwartał 2022 roku,
nie później niż do 25 stycznia 2022 roku.

Kwotę zaliczki proponuje się przeznaczyć na następujące zadania realizowane przez
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słupsku:
1) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych – 100.000 zł;
2) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów –
100.000 zł;
3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w
związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 80.000 zł;
4) dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej – 143.100 zł;
5) zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
realizowane przez fundacje i organizacje pozarządowe w kwocie 50.000 zł.
Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy w Słupsku otrzymałby możliwość wydatkowania
w pierwszym kwartale środków PFRON na:
6) przyznawanie osobie niepełnosprawnej jednorazowo środków na podjęcie działalności
gospodarczej w kwocie 40.000 zł;
7) dokonywanie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy utworzonego dla
osoby niepełnosprawnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna lub
poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu w kwocie 40.000 zł
Zgodnie z art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych to Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania,
na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
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przekazywane samorządom na realizacje ustawowo określonych zadań. Wobec powyższego w celu ustalenia
planu wydatków realizowanych z zaliczki niezbędne jest podjęcie proponowanej uchwały.
Katarzyna Ciechanowicz
Naczelnik
Wydziału Polityki Społecznej
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