PROJEKT
PREZYDENTA MIASTA
UCHWAŁA NR
RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA

uR [JIK P1R S

z dnia

w sprawie przeznaczenia środków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych na realizacj ę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5 i art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5.06.1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595 z pó źniejszymi zmianami)
w zwi ązku z art. 35a ust. 1 i 3 oraz art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27.08.1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i spo łecznej oraz zatrudnianiu osób niepe łnosprawnych (tekst jednolity
Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z pó źniejszymi zmianami) oraz po zaopiniowaniu przez Powiatow ą
Społeczną Radę do Spraw Osób Niepe łnosprawnych

na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Ś ląska
uchwala:

1. W Uchwale Nr PR.0007.65.2014 Rady Miasta Ruda

Śląska z dnia 27.03.2014 r.

w sprawie przeznaczenia środków Pa ństwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych
na realizacj ę zada ń z zakresu rehabilitacji zawodowej i spo łecznej osób niepe łnosprawnych
w brzmieniu ustalonym Uchwa łą Nr PR.0007.148.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.08.2014 r.
dokonać zmiany jej załącznika pod nazwą: „Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepeł nosprawnych na rok 2014 z zakresu zada ń rehabilitacji zawodowej i spo łecznej dla
Miasta Ruda Śląska" nadaj ąc mu brzmienie jak w za łączniku do niniejszej Uchwa ły.

§ 2. Wykonanie Uchwa ły powierza si ę Prezydentowi Miasta.

3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podj ęcia.
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Uzasadnienie

W związku z informacj ą dotyczącą niewykorzystania przez Powiatowy Urz ąd Pracy ś rodków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z zakresu zada ń rehabilitacji
zawodowej w łącznej wysokości 31.409 zt oraz po zweryfikowaniu stanu realizacji zada ń z zakresu
rehabilitacji społecznej i określeniu aktualnie występuj ących potrzeb zwi ązanych
z dofinansowaniem likwidacji barier doros łych osób niepełnosprawnych, należy przenieść środki
finansowe pomi ędzy zadaniami zgodnie z za łącznikiem do niniejszej Uchwa ły.
Przeniesienie środków finansowych wymaga dokonania zmiany Uchwa ły Nr PR.0007.65.2014
Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 27.03.2014 r. w sprawie przeznaczenia środków Pa ństwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe łnosprawnych na realizacj ę zadań z zakresu rehabilitacji
zawodowej i spo łecznej osób niepełnosprawnych w brzmieniu ustalonym Uchwa łą
Nr PR.0007.148.2014 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 28.08.2014 r.
Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwa ły jest w pełni zasadne.

Załącznik
do Uchwały Nr
Rady Miasta Ruda Śląska
z dnia

PODZIAŁ ŚRODKÓW PAŃ STWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPE Ł
NOSPRAWNYCH NA
ROK 2014 Z ZAKRESU ZADA Ń REHABILITACJI ZAWODOWEJ I SPOŁ ECZNEJ DLA MIASTA RUDA
ŚLĄSKA
Ś rodki finansowe w kwocie 28.591 z ł na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

1) Finansowanie wydatków na instrumenty lub us ł ugi rynku pracy okre
ś lone w ustawie
o promocji w odniesieniu do osób niepe ł nosprawnych zarejestrowanych jako poszukuj ące
pracy niepozostaj ące w zatrudnieniu zgodnie z art.11 (art.35a ust.1 pkt 6a)
2) Przyznawanie osobom niepe łnosprawnym ś rodków na rozpocz ęcie działalno
ści gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wk ładu do spół dzielni socjalnej (art.12a)
3) Udzielenie dofinansowania do wysoko ści 50 % oprocentowania kredytów bankowych,
zaciągnię tych przez osoby niepe ł nosprawne na kontynuowanie dzia łalnoś
ci gospodarczej lub
prowadzenie własnego lub dzierż awionego gospodarstwa rolnego(art.13)
4) Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawc ę na:
-adaptacj ę pomieszcze ń zakładu pracy do potrzeb osób niepetnosprawnych, w szczególno
ści
poniesionych w zwi ązku z przystosowaniem tworzonych lub istniej ą
cych stanowisk pracy dla
tych osób, stosownie do potrzeb wynikaj ących z ich niepe łnosprawno ści (art.26 ust. 1 pkt 1),
-adaptacj ę lub nabycie urz ądzeń ułatwiaj ących osobie niepetnosprawnej wykonywanie pracy
lub funkcjonowanie w zaktadzie pracy (art. 26 ust. 1pkt 1b),
-zakup i autoryzacj ę oprogramowania na u żytek pracowników niepe łnosprawnych oraz
urządze ń technologii wspomagaj ących lub przystosowanych do potrzeb wynikaj
ących ich
niepetnosprawnoki (art.26 ust.1 pkt. 1c),
-rozpoznanie przez s łuż by medycyny pracy potrzeb o których mowa w pkt. 1-1c ust.1 art.26
(art. 26 ust. 1 pkt. 2)
5) Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagaj
ących pracownikom
niepeł nosprawnym w pracy (art.26d)
6) Dokonywanie zwrotu kosztów wyposa żenia stanowiska pracy osoby niepe
łnosprawnej
(art.26e)
7) Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepe
łnosprawnych
(art.40)
8) Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawc ę
na szkolenia zatrudnionych
osób niepe ł nosprawnych (art.41)

14 046 zł
O zł
Od

O zł

O zł
O zt

O zł
0 zt
14.545 zł
0 zt
O zł

Ś rodki finansowe w kwocie 2 912 282 z ł na zadania z zakresu rehabilitacji spo
łecznej (określone
w art.35a ustawy):
1)
2)

Zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów dzia ł ania warsztatów terapii zaj
ęciowej
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepe ł nosprawnych i ich opiekunów w
turnusach rehabilitacyjnych
w tym: osoby doros łe
99.849 zł
dzieci i mł odzież
159.131 zł
3) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si
ęi
technicznych, w zwi ązku z indywidualnymi potrzebami osób niepe łnosprawnych
w tym: osoby doros łe
219,829 zł
dzieci i młodzie ż
11.820 zt
4) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepetnosprawnych
w tym: osoby dorosłe
49.380 zt
dzieci i m łodzież
800 zł
5) Dofinansowanie zaopatrzenia w sprz ę t rehabilitacyjny, przedmioty
ortopedyczne i ś rodki pomocnicze przyznawane osobom niepe ł nosprawnym na
podstawie odrębnych przepisów
w tym: osoby doros łe
286.893 zł
dzieci i młodzież
161.100 zł

Ś rodki finansowe w kwocie 10.000 z ł na zadania zlecane zgodnie z art. 36

ust. 1 pkt 9c).

ADCA PRAWNY
Iistjodgees14

1.923.480 zł
258.980 zł

231.649 zł

50 180 zł
447 993 zł

(okreś lone w art.35a

