Druk Nr 44/10
Uchwała Nr ........./......../09
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …............ 2009 roku

w sprawie zmiany planu przychodów i wydatków środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
w roku 2009.
Na podstawie :
– art. 12 pkt. 11, art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 marca 1998r. o samorządzie
powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; 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, Nr 214
poz. 1806; Dz. U. z 2007 r. Nr. 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223,
poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753)
– art.35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 14 poz.92,
Nr 237, poz. 1652, z 2009 r., Nr 6 poz.33, Nr 97 poz. 802, Nr 98 poz. 817 ).
Rada Miejska w Słupsku
uchwala co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków środków z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych w 2009 roku, według załącznika do niniejszej uchwały.
§ 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 unormowana.
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pismem z dnia 29 stycznia
2009 r. znak WF/74w/2009 poinformował o dokonaniu podziału środków finansowych
PFRON na 2009 rok z przeznaczeniem na zadania na rzecz osób niepełnosprawnych,
należących do kompetencji samorządów wojewódzkich i powiatowych na podstawie
przepisów 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
z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2009 r. zgodnie
z ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 237, poz. 1652).
Gmina Miejska Słupsk otrzymała kwotę 2 391 938,00 zł, w tym na kontynuację
działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej 1 168 884,00 zł. Pozostałe 1 223 054,00 zł
na zadania rehabilitacji zawodowej i społecznej.
2.Wyjaśnienie potrzeb i celu podjęcia uchwały.
Zgodnie z art.35a ust.3 wyżej cytowanej ustawy, Rada Miejska w formie uchwały
określa zadania, wymienione w załączniku do uchwały, na które przeznacza środki.
Z uwagi zainteresowanie Pracodawców zamkniętego i otwartego rynku pracy
na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych przy udziale środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Mając na względzie zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w szczególności wspieranie mikroprzedsiębiorstw oraz małych
i średnich
przedsiębiorstw.
3.Wskazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym.
Z uwagi na brak złożonych wniosków na realizację zadań :
- przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a) –
67 651,00 zł, istnieje konieczność ich przesunięcia na realizację zadania
dotyczącego:
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - sektor
niepubliczny (art.26e).
4.Charakterystyka przewidywanych skutków społecznych i gospodarczych.
Planowane przesunięcie środków na zadanie dotyczące zwrotu kosztów
wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej - sektor niepubliczny (art.26e),
pozwoli na zwiększenie poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, oraz
utrzymanie występującego zatrudnienia na otwartym i zamkniętym rynku pracy.
5. Skutki finansowe związane z wejściem w życie uchwały.
Podjęcie uchwały nie powoduje zmian finansowych w budżecie Miasta Słupska
na bieżący rok.
6.Źródła finansowania.
Środki PFRON przyznane powiatowi na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym (Dz.U. Nr 88, poz.808 z późn. zm.).

Załącznik
do Uchwały Nr ….............
Rady Miejskiej w Słupsku
z dnia …............................

Planu przychodów i wydatków
środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2009
Dział 853
Rozdział 85324

WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZYCHODY

WYDATKI
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2
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PRZYCHODY
§ 2440

w tym: środki PFRON

2 391 938,00 zł

RAZEM PRZYCHODY

2 391 938,00 zł

WYDATKI

2 391 938,00 zł

I. REHABILITACJA SPOŁECZNA
w tym:

1 755 411,00 zł

§ 3030

1.dofinansowanie uczestnictwa osób
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych (art.35a ust.1 pkt.7a),

206 000,00 zł

200 000,00 zł

§ 3030

2.likwidacja barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
(art.35a ust.1 pkt.7d),

§ 6260

3.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
- sektor publiczny (art.35a ust.1 pkt.7c)

0,00 zł

§ 6270

4.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
- sektor niepubliczny (art.35a ust.1 pkt.7c)

0,00 zł
120 527,00 zł

§ 3030

5.dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów (art.35a ust.1 pkt.7c)

§ 2440

6.sport, kultura, rekreacja, turystyka osób
niepełnosprawnych - sektor publiczny (art.35a ust.1pkt.7b)

8 000,00 zł

§ 2450

7.sport, kultura, rekreacja, turystyka osób
niepełnosprawnych - sektor niepubliczny (art.35a ust.1pkt.7b)

52 000,00 zł

§ 2450

8.dofinansowanie kosztów tworzenia i działania
warsztatów terapii zajęciowej (art.35a ust.1 pkt.8)

1 168 884,00 zł

II. REHABILITACJA ZAWODOWA
w tym:

586 527,00 zł

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych:
§ 3030

9. finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku
pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako
poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art.11),

§ 3030

10. przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a),

§ 3030

11.udzielanie dofinansowania do wysokości 50 %
oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie
działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego

0,00 zł

52 349,00 zł
0,00 zł
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WYSZCZEGÓLNIENIE

PRZYCHODY

WYDATKI

lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art.13),
12.dokonywanie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk
pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych – sektor publiczny (art.26),

0,00 zł

§ 6260

13.dokonywanie zwrotu kosztów przystosowania stanowisk
pracy, adaptacji pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób
niepełnosprawnych – sektor niepubliczny (art.26),

0,00 zł

§ 6270

14.dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu – sektor
publiczny (art.26 d),

0,00 zł

§ 2440

15.dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu – sektor
niepubliczny (art.26 d),

0,00 zł

§ 2450
§ 6260

16.dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska
pracy osoby niepełnosprawnej – sektor publiczny (art.26e),

0,00 zł

§ 6270

17.dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska
pracy osoby niepełnosprawnej - sektor niepubliczny (art.26e),

474 178,00 zł

§ 3030

18.finansowanie kosztów szkoleń organizowanych
przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy (art.38 i40).

60 000,00 zł

19.dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych – sektor publiczny (art.41),

0,00 zł

§ 2440

20.dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych – sektor niepubliczny (art.41).

0,00 zł

§ 2450

III. ZADANIA ZLECANE
1.
2.
§ 2450
3.
4.

w tym:

50 000,00 zł

21. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
zlecane fundacjom oraz organizacjom pozarządowym – sektor
niepubliczny (art. 36)

50 000,00 zł

