PROJEKT
UCHWAŁA NR ……………….2021
RADY POWIATU LESZCZYŃSKIEGO
z dnia ………………………..2021 r.
zmieniająca Uchwałę NR XXXIII/207/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia
26 lutego 2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 5 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 poz. 920 ze zm. ) oraz art. 35 a ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 t.j.) Rada Powiatu Leszczyńskiego uchwala,
co następuje:
§ 1.
W uchwale NR XXXIII/207/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 26 lutego 2021r.
§ 1 otrzymuje brzmienie:
„Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 1 369 452 zł
przeznacza się na realizację następujących zadań określonych w ustawie o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych:
1. Rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych:
1) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art.12a);
2) dokonywanie

zwrotu

kosztów

wyposażenia

stanowiska

pracy

osoby

niepełnosprawnej (art.26e).
2. Rehabilitację społeczną osób niepełnosprawnych:
1) spłatę zobowiązań z tytułu dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej (art.35a. ust.1 pkt 8), w kwocie 715 968 zł;
2) dofinansowanie

uczestnictwa

osób

niepełnosprawnych

i

ich

opiekunów

w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7a);
3) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
(art.35a ust.1 pkt 7b);
4) dofinansowanie

zaopatrzenia

w

sprzęt

rehabilitacyjny

oraz

przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym
(art.35a ust.1 pkt 7c);

5) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
(art.35a ust.1 pkt 7d)”.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jan Szkudlarczyk

PROJEKT
Uzasadnienie
do Uchwały Nr …………………./2021
Rady Powiatu Leszczyńskiego
z dnia …………………2021 roku
zmieniająca Uchwałę NR XXXIII/207/2021 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia
26 lutego 2021r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r. poz. 573 t.j.) Rada Powiatu podejmuje
uchwałę, w której określa zadania realizowane na rzecz osób niepełnosprawnych oraz podaje
wysokość środków przekazanych samorządowi powiatowemu przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w danym roku budżetowym. Art. 35a ust. 3 powołanej
ustawy stanowi, że Rada Powiatu ma możliwość samodzielnego określenia realizowanych
w danym roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.
Przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2021 zostały
ustalone jedynie zobowiązania dotyczące kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej.
Obecnie pozostały niewykorzystane środki finansowe na zadaniach rehabilitacji zawodowej.
Nadwyżkę postanowiono w całości przeznaczyć na dofinansowanie zadań z zakresu
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.
Powyższe przesunięcia pozwolą na zaspokojenie w większym stopniu potrzeb
niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Leszczyńskiego.

