Uchwała Nr ……………
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia ………………………

Druk Nr 43/21

w sprawie uchylenia uchwały Nr XLV/553/05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia
10 sierpnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program
ograniczania skutków niepełnosprawności”
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62
poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806;
z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218;
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753) oraz art. 47 ust. 1
pkt. 4 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz. 92,
Nr 223 poz. 1463, Nr 227 poz. 1505, Nr 237 poz. 1652; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 98
poz. 817).

Rada Miejska w Słupsku
uchwala, co następuje:
§ 1.
Uchyla się uchwałę Rady Miejskiej w Słupsku Nr XLV/553/05 z dnia
10 sierpnia 2005 roku w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Słupsk do programu
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pn. „Program ograniczania
skutków niepełnosprawności”.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Słupska.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Słupsku
Zdzisław Sołowin

UZASADNIENIE
1. Przedstawienie istniejącego stanu w dziedzinie, która ma być normowana.
W 2005 roku Rada Nadzorcza PFRON uruchomiła program celowy pn. „Program
ograniczania skutków niepełnosprawności”. Celem programu była szybka aktywizacja
zawodowa i społeczna osób, które utraciły sprawność organizmu poprzez wspieranie
przedsięwzięć zmierzających do ograniczania skutków niepełnosprawności.
2. Wyjaśnienie celu i potrzeb podjęcia uchwały.
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych w 2005 roku przygotował projekt pn. „Centrum
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawności” wraz z niezbędnymi załącznikami złożył wniosek
o dofinansowanie w Oddziale Pomorskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w Gdańsku. Uchwała Nr XLV/553/05 z dnia 10 sierpnia 2005 roku
była integralnym załącznikiem do złożonego projektu i stanowiła podstawę prawną
upoważniającą do złożenia wniosku.
Rehabilitacja dotyczyła dorosłych osób niepełnosprawnych. Z uwagi na wysokie nakłady
inwestycyjne związane z modernizacją pomieszczeń i dostosowaniem ich do osób
niepełnosprawnych oraz zmiany przeznaczenia użytkowania pomieszczeń piwnicznych
na pomieszczenia rehabilitacyjne, Gmina Miejska Słupsk odstąpiła od ubiegania się o środki
na ten cel.
W dniu 29 sierpnia 2008 roku Oddział Pomorski Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych pismem Nr O-11/OPP/7200/2008/IB poinformował, iż Zarząd PFRON
ustalił nowy termin składania ofert w ramach programu pn. „Program Ograniczania Skutków
Niepełnosprawności”. W 2008 roku Pełnomocnik Prezydenta Miasta Słupska ds. Osób
Niepełnosprawnych przygotował nowy wniosek aplikacyjny pn. „Centrum Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawności”. Beneficjentami programu były dzieci niepełnosprawne.
Budżet projektu 2 998 129,55 zł przy dofinansowaniu ze środków PFRON w wysokości
1 187 225,00 zł. W ramach projektu planowano m. in.: przyprowadzenie prac remontowych
i adaptacyjnych, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, wyposażenie pomieszczeń w sprzęt
specjalistyczno - pomocniczy np. oprogramowanie komputerowe do zajęć korekcyjno kompensacyjnych, zakup rzutnika multimedialnego, specjalistyczna klawiatura, realizację
zajęć integracyjnych i zatrudnienie kadry specjalistycznej do prowadzenia zajęć.
Na Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczono wolne pomieszczenia
w Szkole Podstawowej Nr 4 przy ul. Leszczyńskiego. Zgodnie z założeniami programu,
ze środków PFRON miały być sfinansowane koszty zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
i specjalistyczno - pomocniczego. Oddział Pomorski PFRON w Gdańsku pismem z dnia
24 grudnia 2008 r. odmówił finansowania w/w sprzętu. W zamian zaproponował
sfinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego takiego jak kule i wózki dla niepełnosprawnych.
W dobie nowoczesnej technologii trudno mówić o rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
tylko przy pomocy kul czy wózków. Uznając, że specjalistyczny sprzęt odgrywa ważną rolę
w procesie rehabilitacji wnioskodawca nie mógł zmienić wniosku. PFRON uznał, że zakup
sprzętu specjalistycznego jest kosztem niekwalifikowanym. Projekt został rozpatrzony
negatywnie. Ostatecznie Gmina Miejska Słupsk odstąpiła od realizacji powyższego projektu.
3. Wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Nie dotyczy.
4. Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Podjęcie uchwały nie przewiduje żadnych negatywnych skutków społecznych
i gospodarczych.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Nie dotyczy.
6. Źródła finansowania.
Nie dotyczy.

