
UCHWAŁA NR

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia

w sprawie zadań, na które przeznacza się śr.odki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnta 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudlianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r.) poz. 426 ze zm)
uchwala się, co następuje:

$ 1. określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych w 2020 r. zgodnie zzałączmh'tem do niniejszej uchwały.

$ 2. Uchwaławchodziw życie z dniem podjęcia.
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załącznik

do uchwały nr......'

Rady Powiatu Nowodworskiego

zdnia

Zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych

l.p.
I

Rodzaj zadania finansowanego ze śrobków PFRON Wysokośó środków
finansowych

1 2 3

I Rehabi I itacja zawodowa I 19 900'00 zł

1 przystosowanie stanowisk pracy art. 26 0,00 zł

2 zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy arl' 26e 0,00 zł

3 poŻyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej albo rolniczej art. 12a 0,00 zł

4 szkolenia osób niepełnosprawnych ań' 38 i40 0,00 zł

5 dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego ań. 13 0,00 zł

6
zwrot wydatków pa instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu art' 11 19 900,00 zł

7
zwrot kosztÓw szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
art. 26d ust. 1 pkt 2 0,00 zł

8
zwrot kosztów zatrud n ien ia pracowników pomag ającym pracown i kom
niepełnosprawnym ań. 26d ust. 1 pkt 1

0,00 zł

il Rehabilitacja społeczna 1 694 831'00 zł

1
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych ań' 35a ust' 1 pkt 7 lit. a 257 435,00 zł

2
dofinansowanie spońu, kultury, rekreacji iturystyki osób niepełnosprawnych ań. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. b 6 600,00 zł

3 dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym art' 36 5 000,00 zł

4
zaopatrzenie w spzęt rehabilitacyjny, pzedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych przepisów ań. 35a ust. 1

pkt 7 lit c
320 000'00 zł

5
likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się itechnicznych dla osób
niepełnosprawnych indywidualnych ań. 35a ust' 1 pkt 7 lit. d 60 000,00 zł

o
dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-pzewodnika ań. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. t 500,00 zł

7
dofinansowanie kosztów twozenia i działania warsztatów terapii zajęciowej ań. 35a
ust. 1 pkt 8, w tym:

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęćior",j reo w Nowym Dwoze
Mazowieckim

- dofinansowanie kosztów działania warsztatÓw terapii zajęciowej'W Sercu Kampinosu" pny
Fundacji Pomocy Dzieciom "A kuklt" W GÓftach

1 o45 296,00 zł

512 400,00 zł

532 896,00 zł

!!t Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna 1 714731,00 zł



UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dtia?7 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do kompetencji rady powiatu na\eŻy określęnie zadan,

na które przeznacza się środki PFRON.

W dniu 17.04.2020r. PFRON przekazał informację o wysokości środków

ptzypadających powiatowi nowodworskiemu w roku 2020 na realizację zadafl' z zakresu

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Propozycję podziału na

poszczególne zadania przedstawia załącznik do uchwały. Jest on wynikiem szczegółowych

ana|iz przeprowadzonych przez pracowników PCPR w oparciu o dane zgtomadzone z lat

ubiegłych oraz konsultację z Powiatową Społeczną Radą ds. osób Niepełnosprawnych.
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