UCHWAŁA NR XXX/189/2021
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz
wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2021 r.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U.
z 2020 r. poz. 920 t.j.) oraz art. 35 a ust. 3 i art.48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) Rada Powiatu
Rawskiego uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się zadania , na które przeznaczone zostaną w 2021 r. środki finansowe Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dokonuje podziału tych środków zgodnie z załącznikiem do niniejszej
Uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Powiatu
Rawskiego
Maria Charążka
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXX/189/2021
Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej
z dnia 23 kwietnia 2021 r.
Środki finansowe z PFRON

Lp.
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Nazwa zadania
Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o
promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące
pracy niepozostające w zatrudnieniu zgodnie z art.11( art. 35a ust 1 pkt 6a)
Łącznie rehabilitacja zawodowa :
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych ( art. 35 a ust. 1 pkt 7 )
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
(art. 35a ust. 1 pkt 7)
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
( art.35a ust.1 pkt 7)
Zadania zlecane zgodnie z art. 36 (art. 35 a ust.1 pkt 9c)
Łącznie rehabilitacja społeczna:
Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a
ust. 1 pkt 8)
OGÓŁEM:
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Proponowany podział
w 2021 r.
(zł.)

25.000

25.000

611.845

10.000
621.845

759.360
1.406.205
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Uzasadnienie
W dniu 24.02.2021 roku wpłynęła informacja o wysokości środków finansowych Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających na realizację zadań określonych w ustawie z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U.
z 2020 r. poz. 426 ze zmianami) wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja
2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r., poz 1605 z późn. zm.). Powiat
Rawski na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
w bieżącym roku otrzymał kwotę 1.406.205 zł.
Zgodnie z art. 35a ust 3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania, na które przeznacza środki
finansowe określone w art. 48 ust. 1 pkt 1. W związku z powyższym poszczególne zadania oraz kwoty
przeznaczone na ich realizację określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału środków
finansowych kierowano się potrzebami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie realizującego zadania
z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez
Powiatowy Urząd Pracy, który realizuje zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych..
Środki finansowe w wysokości 759.360 zł. zostały przez PFRON przeznaczone na dofinansowanie w 2021 r.
kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym
Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności Warsztatu (zgodnie
z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych).
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