Uchwała Nr XXXI/284/13
Rady Powiatu w Opocznie
z dnia 30 grudnia 2013r.
zmieniająca uchwałę w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznaczonych na ich realizację.
Na podstawie art.4 ust.1 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
( t. j. Dz. U. z 2013, poz. 595 i poz. 645), oraz art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U.
z 2011r. Nr 127, poz. 721, Nr 171, poz.1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244, Nr 291, poz. 1707 i z 2012r.
poz. 986 i 1456, z 2013r. poz. 73, poz. 675) uchwala się co następuje:
§1
W

załączniku

do

uchwały

Nr

XXIV/222/13

Rady

Powiatu

w

Opocznie

z

dnia

13 marca 2013r. w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych
na ich realizację, w pkt. II „ Rehabilitacja społeczna”, wprowadza się następujące zmiany:

a) w poz. 4 kwotę 76.835,00 zł. zastępuje się kwotą

75.900,00 zł.

b) w poz. 6 kwotę 284.717,00 zł. zastępuje się kwotą 285.878,00 zł.
c) w poz. 7 kwotę 119.857,00 zł. zastępuje się kwotą 119.649,00 zł.
§2
Wykonanie uchwały powierza się : Zarządowi Powiatu w Opocznie, Staroście Opoczyńskiemu,
Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, oraz Dyrektorowi Powiatowego
Urzędu Pracy w Opocznie.
§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu
mgr inŜ. Andrzej Kopania

WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ
PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2013r. ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PFRON
PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ
Lp.

I.
1.
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Zadanie

Plan wynikający
z uchwały
Nr XXIV/222/13

Kwota do
przeniesienia

Wysokość
środków po
przeniesieniu

Rehabilitacja zawodowa
Przyznanie osobie niepełnosprawnej
środków na podjęcie działalności
gospodarczej , rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej.
Dokonywanie zwrotu kosztów
wyposaŜenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej
Finansowanie wydatków na
instrumenty i usługi rynku pracy
na rzecz osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu
Finansowanie kosztów szkoleń
i przekwalifikowania zawodowego
Rehabilitacja społeczna
Zobowiązania dotyczące
dofinansowania kosztów działania
WTZ w Opocznie
Zobowiązania dotyczące
dofinansowania kosztów działania
WTZ w Drzewicy
Zobowiązania dotyczące
dofinansowania kosztów działania
WTZ w śarnowie
Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
Dofinansowanie sportu kultury,
rekreacji i turystyki dla osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom
niepełnosprawnym
Dofinansowanie likwidacji
barier architektonicznych
w komunikowaniu i technicznych

Ogółem

40.000,00

21.500,00

80.000,00

98.500,00

24.987,00

24.987,00

3.400,00

3.400,00

443.880,00

443.880,00

369.900,00

369.900,00

369.900,00

369.900,00

76.835,00

- 935,00

27.695,00

75.900,00

27.695,00

284.735,00

+ 1.143,00

285.878,00

119.857,00

- 208,00

119.649,00

1.841.189,00

1.841.189,00

UZASADNIENIE

Na wniosek

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie proponuje się

przeniesienie niewykorzystanych środków PFRON w wysokości 935,00 zł. z zadania
„Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych”,

208,00

zł.

z

zadania

„

Dofinansowanie

likwidacji

barier

architektonicznych w komunikowaniu i technicznych” i przeznaczenie ich na zadanie
„ Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym”. PowyŜsze przełoŜenia spowodowane
są tym, iŜ w związku z realizacją zadań z zakresu dofinansowania do likwidacji barier
funkcjonalnych oraz turnusów rehabilitacyjnych pozostały niewykorzystane środki. Środki
finansowe są niezbędne w zadaniu zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze, gdzie wnioski ze względu na brak funduszy
nie są realizowane.

