Uchwała Nr XXVI/205/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.
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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 920), oraz art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia
1997r.

o rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

oraz

zatrudnianiu

osób

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, poz. 568 i poz. 875) uchwala się co
następuje:
§1. Załącznikowi „Wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
przyjętych do realizacji w 2020 r. oraz wysokość środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację” do uchwały
Nr XIX/152/20 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie
wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości
środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych

przeznaczonych na ich realizację, nadaje się brzmienie zgodne z załącznikiem do
niniejszej uchwały.
§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opoczyńskiego.
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Opoczyńskiego
Józef Róg

Załącznik do uchwały Nr XXVI/205/20
Rady Powiatu Opoczyńskiego
z dnia 26 listopada 2020 r.
WYKAZ ZADAŃ Z ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ
I SPOŁECZNEJ PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W 2020 r. ORAZ WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW
PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
PRZEZNACZONYCH NA ICH REALIZACJĘ

Lp.

Zadania

I.
1.

Rehabilitacja zawodowa
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia
stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

2.

Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi
rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące pracy
i niepozostające w zatrudnieniu

Wysokość środków
PFRON w 2020 r.
246.649,00

9.351,00

Przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na
podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

0,00

II.
1.

Rehabilitacja społeczna
Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów
działania WTZ*) w Opocznie

676.368,00

2.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów
działania WTZ*) w Drzewicy

512.400,00

3.

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów
działania WTZ*) w Żarnowie

614.880,00

4.

Dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych
i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych

86.593,00

5.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym

3.

469.444,00

6.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku
z indywidualnymi potrzebami osób
niepełnosprawnych
OGÓŁEM

*) WTZ – Warsztaty Terapii Zajęciowej

143.407,00

2.759.092,00

UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Rady Powiatu Opoczyńskiego zmieniającego uchwałę
w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
wysokości

środków

Państwowego

Funduszu

Rehabilitacji

Osób

Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację.

Na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie proponuje
się przeniesienie środków PFRON w wysokości 13.407,00 zł. z zadania:
„ Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych”

oraz

środków

w

wysokości

30.000,00

zł.

z

zadania

„ Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym” na zadanie:
„ Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” –
43.407,00 zł.
Powyższe przełożenie spowodowane jest trwającym stanem epidemii
i czasowym ograniczeniem wykonywania działalności leczniczej polegającej na
zaprzestaniu turnusów rehabilitacyjnych (zwroty środków przez organizatorów
turnusów) oraz mniejszą ilością składanych wniosków na zaopatrzenie w przedmioty
ortopedyczne i środki pomocnicze w porównaniu z rokiem poprzednim.

