- Projekt Uchwała Nr VI/ /2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie :

podziału
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej
i społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat
Wodzisławski w roku 2007.

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 35 a ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z późn. zm.)

Rada Powiatu Wodzisławskiego
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przyznanych w wysokości 1 920 756 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy
siedemset pięćdziesiąt sześć złotych), przeznaczonych w roku 2007 na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie
Wodzisławskim, w następujący sposób:
1) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach

- kwota 420 834,00 zł,

2) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.

- kwota 474 490,00 zł,

3) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych

- kwota 320 000,00 zł,

4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

- kwota 205 432,00 zł,

5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych

- kwota 240 000,00 zł,

6) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

- kwota 135 000,00 zł,

7) poŜyczki dla osób niepełnosprawnych na rozpoczęcie
działalności gospodarczej lub rolniczej

- kwota 100 000,00 zł,

8) finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych
bezrobotnych i poszukujących pracy oraz finansowanie szkoleń
osób, którym ZUS przyznał renty szkoleniowe i orzekł
celowość przekwalifikowania zawodowego

- kwota 25 000,00 zł.

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego.
§3
Traci moc Uchwała Nr V/64/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 22.02.2007r.
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.

- Uzasadnienie do projektu -

Uchwały Nr VI/
/2007
Rady Powiatu Wodzisławskiego
z dnia 29 marca 2007 roku
w sprawie :

podziału
środków
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i
społecznej osób niepełnosprawnych przypadających na Powiat Wodzisławski
w roku 2007.

Podstawowym

aktem

prawnym

regulującym

sprawy

związane

z

rehabilitacją

osób

niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776
z późn. zm.). Zadania z niej wynikające realizują właściwe organy administracji rządowej
i

organy

samorządu

terytorialnego.

Na

szczeblu

powiatu

podmiotami

właściwymi

w rozumieniu ustawy są:
1) Starosta,
2) Powiatowy Urząd Pracy,
3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Na

nich

spoczywa

obowiązek

realizacji

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i społecznej osób niepełnosprawnych przewidzianych w ustawie o rehabilitacji (...). Środki na
realizację ustawowych zadań pochodzą z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych i są one corocznie przekazywane zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1
ww. ustawy o rehabilitacji (...) samorządom wojewódzkim i powiatowym na wyodrębniony
rachunek bankowy wg algorytmu, który powinien uwzględniać takie m.in. dane jak: liczbę
mieszkańców, liczbę osób niepełnosprawnych, liczbę uczestników funkcjonujących warsztatów
terapii zajęciowej w powiecie itp.
Natomiast zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...) kompetencja do określania
zadań, na które zostaną przeznaczone środki funduszu została przyznana Radzie Powiatu, która
dokonuje tego w formie uchwały.
09 lutego

bieŜącego roku Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób

Niepełnosprawnych pismem znak WF/93 w/2007 przekazał informację, iŜ w roku 2007 łączna

kwota

na

realizację

zadań

z

zakresu

rehabilitacji

zawodowej

i

społecznej

osób

niepełnosprawnych w Powiecie Wodzisławskim wynosi 1 920 756,00 zł.
Zgodnie z załącznikiem do ww. pisma kwota zobowiązań z tytułu dofinansowania kosztów
działania warsztatów terapii zajęciowej wynosi 885 324,00 zł.
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzycach

420 834,00 zł,

- Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.

474 490,00 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2007 roku na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych planuje wykorzystać środki w następujący
sposób:
- uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

320 000,00 zł,

-dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

205 432,00 zł,

-dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych
w komunikowaniu się i technicznych
-sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych

240 000,00 zł,
135 000,00 zł.

W 2007 roku zaplanowano zmniejszenie środków na dofinansowanie zaopatrzenia
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze ze względu na to, Ŝe
znaczna część tych przedmiotów została dofinansowana w roku ubiegłym. O dofinansowanie na
większość z tych przedmiotów, osoby zainteresowane mogą ubiegać się po okresie trzyletnim lub
pięcioletnim (np. protezy, aparaty słuchowe, kule).
W bieŜącym roku obserwuje się znaczny wzrost zainteresowania środowiska osób
niepełnosprawnych uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych. Do dnia 27.02.2007r.
do PCPR wpłynęło 317 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach w/w zadania. Turnusy
rehabilitacyjne cieszą się największym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych, w związku
powyŜszym przewiduje się dalszy napływ wniosków na w/w zadanie. Dlatego zasadnym wydaje
się przeznaczenie kwoty 320 000,00 zł na dofinansowanie osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych.

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej uwaŜa za celowe przeznaczenie z ogólnej kwoty
1 920 756,00 zł środków przyznanych powiatowi 100 000,00 zł na poŜyczki dla osób
niepełnosprawnych na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej ( art. 12 ustawy o
rehabilitacji…).
PowyŜsza propozycja uzasadniona jest tym, iŜ w roku 2006 udzielono jedną poŜyczkę
na rozpoczęcie działalności gospodarczej osobie niepełnosprawnej w wysokości 70 000,00 zł.
NaleŜy równieŜ zaznaczyć, iŜ w roku bieŜącym Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
nie wnosi się o zagwarantowanie środków na realizację zadania polegającego na zwrocie
kosztów poniesionych przez pracodawców w związku z:
a) przystosowaniem

tworzonych

lub

istniejących

stanowisk

pracy

dla

osób

niepełnosprawnych, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
b) adaptacją pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
c) adaptacją

lub

nabyciem

urządzeń

ułatwiających

osobie

niepełnosprawnej

funkcjonowanie w zakładzie pracy,
d) rozpoznaniem przez słuŜby medycyny pracy ww. potrzeb,
e) zatrudnianiem pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu.
Niniejsza decyzja uzasadniona jest faktem, iŜ od 2003 roku Ŝaden pracodawca nie był
zainteresowany skorzystaniem z tej formy pomocy finansowej. Z powodu braku zainteresowania
środkami PFRON na rehabilitację zawodową w 2006 roku Rada Powiatu Wodzisławskiego
kilkakrotnie

zmieniała

uchwałę

przekazując

środki

finansowe

na

zadania

z zakresu rehabilitacji społecznej.
Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. wnioskuje o przyznanie środków
w wysokości 25 000 zł ze środków PFRON na realizację zadań w roku 2007 dotyczących:
1) finansowania kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy –
art. 38, 40 i 41 ustawy z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych /Dz.U. z 1997 r. nr 123 poz. późn. zm./
2) finansowania szkoleń osób, którym ZUS przyznał renty szkoleniowe i orzekł celowość
przekwalifikowania zawodowego – art. 40 ww. ustawy.
PowyŜsza kwota wynika z faktu, iŜ do dnia dzisiejszego jedna osoba złoŜyła wniosek
o przeszkolenia w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej, zawieranej pomiędzy urzędem,

ośrodkiem szkoleniowym a pracodawcą. Przewidywany koszt tego szkolenia wyniesie około
2 700 zł. Dodatkowo ZUS powiadomił tut. urząd o przyznaniu renty szkoleniowej dla 4 osób.
Biorąc pod uwagę ilość osób ubiegających się o przeszkolenie w roku ubiegłym
szacunkowo określono koszt szkoleń na rok 2007 na kwotę 25 000 zł.
Biorąc pod uwagę powyŜsze wnosimy jak w sentencji przedłoŜonego projektu uchwały.

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wodzisławiu Śl.
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Zdrowia i Polityki Społecznej
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DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Wodzisławiu Śl.
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