UCHWAŁA NR XIX/175/2021
RADY POWIATU CHOSZCZEŃSKIEGO
z dnia 10 marca 2021 r.
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.

Na podstawie art. 35a ust. 3, art. 54 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca
1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U.
z 2015 r. poz. 926 z późn. zm.) Rada Powiatu Choszczeńskiego uchwala, co
następuje:
§1. Uchwała określa zadania, na które przeznacza się w 2021 roku środki
przydzielone Powiatowi Choszczeńskiemu przez Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.
§2. Środki, o których mowa w § 1 w łącznej kwocie 1.304.331,98 zł w 2021
roku przeznacza się na zadania określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§3. W przypadku niewykorzystania środków w poszczególnych zadaniach,
upoważnia się Zarząd Powiatu do przeniesienia środków na inne zadania, a ujęte
w zestawieniu zadań, stanowiących załącznik do uchwały.
§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Eugeniusz Nykiel

Załącznik nr 1
do uchwały nr XIX/175/2021
Rady Powiatu Choszczeńskiego
z dnia 10 marca 2021 r.

Lp.

Podstawa prawna*

Zadania

Plan 2021 r. w zł

1 art. 11

Dokonywanie zwrotu wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu

2 art. 12a

Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowej pomocy na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni
socjalnej.

3 art. 26

Zwrot dodatkowych kosztów dla osoby zatrudniającej osobę niepełnosprawną

4 art. 26d

Zwrot kosztów zatrudnienia lub szkolenia pracowników niepełnosprawnych

30000,00

5 art. 26e

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej.

30000,00

6 art. 26g

Udzielanie pomocy finansowej dla spółdzielni socjalnych

7 art. 35a ust 1 pkt 7, lit a)

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.

24000,00

0,00

5000,00

0,00

101639,00

Lp.

Podstawa prawna*

Zadania

Plan 2021 r. w zł

8 art. 35a ust 1 pkt 7, lit b)

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych.

9 art. 35a ust 1 pkt 7, lit c)

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych
przepisów.

230000,00

10 art. 35a ust 1 pkt 7, lit d)

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

150000,00

11 art. 35a ust 1 pkt 7, lit e)

Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży

12 art. 35a ust 1 pkt 7, lit f)

Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

13 art. 35a ust 1 pkt 7, lit g)

Dofinansowanie zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego

14 art. 35a ust. 1 pkt 8

Dofinansowania kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej.

15 art. 35a ust. 1 pkt 9

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych.

16 art. 35a ust. 1 pkt 9c

Zlecanie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej organizacjom
pozarządowym lub fundacjom

42000,00

0,00
3000,00
0,00
650880,00

6000,00

0,00

Lp.
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Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna
art.54 pkt 3*

Obsługa 2,5%

Łącznie (rehabilitacja zawodowa+ rehabilitacja społeczna + obsługa)
* Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.426 z późn. zm.)

Plan 2021 r. w zł
1272519,00
31812,98
1304331,98

