
UCHWAŁA NR

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

z dnia

w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Futtduszu Reltabilitacji osób
Niepełnosprawnych

Na podstawie arl. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnial99T r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 r., poz. 426 ze zm.)
uchwala się, co następuje:

$ 1. określa się zadania, naktore przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych w 2020 r. zgodnie zzałącznikiem do niniejszej uchwały.

$ 2. Traci moc uchwała Nr XVIVl |912020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 28 maja
2020r. w sprawie zadan, na które przeznaaza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych.

$ 3. Uchwała wchodzi w rycie z dniem podjęcia.
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załącznik

do uchwały nr

Rady Powiatu Nowodworskiego

z dnia ..........

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

l.p. Rodzaj zadania finansowanego ze środków PFRON Wysokość środków
finansowych

1 2 3

I Rehabil itacja zawodowa 23 900'00 zł

1 przystosowanie stanowisk pracy art. 26 0,00 zł

2 zwrot kosztów Wyposazenia stanowisk pracy ań. 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 na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu ań. 11

23 900,00 zł

7
zwrot kosztów szkolenia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
ań. 26d ust. 1 pkt 2

0,00 zł

8
zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagającym pracownikom
niepełnosprawnym art. 26d ust. 1 pkt 1

0,00 zł

II Rehabilitacja społeczna 1 690 831'00 zł

1
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunÓw w turnusach
rehabilitacyjnych ań. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a

257 435,oo zł

2
dofinansowanie spońu, kultury, rekreacji iturystyki osob niepełnosprawnych ań. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. b

6 600,00 zł

3 dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym ań. 36 1 000,00 zł

4
zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ońopedyczne i środki pomocnicze,
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podst. odrębnych pzepisÓw ań. 35a ust. 1

pkt 7 lit c
320 000,00 zł

5
likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób
niepełnosprawnych indywidualnych ań. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d

60 000,00 zł

6
dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika ań. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. f 500,00 zł

7
dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatÓw terapii zajęciowej ań. 35a
ust. '1 pkt 8, w tym:

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej TPD w Nowym Dworze
Mazowieckim

- dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej "W Sercu Kampinosu" pzy
Fundacji Pomocy Dzieciom "A kuku" w Gófuach

1 045 296,00 zł

512 400,00 zł

532 896,00 zł

ilt Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna 1714731,o0 zł
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Uzasadnienie do uchwałv w sorawie PFRON

Zmiana dotyczy przesunięcia środków PFRON w wysokości 4 ooo zł w związku ze złożonym wnioskiem
na staż dla osoby niepełnosprawnej, poszukującej zatrudnienia zarejestrowanej w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Mazowieckim.

W tej sytuacji nastąpi zmniejszenie o kwotę 4 000 zł w zadaniu dofinansowanie zadań zleconych
fundacjom oroz orgonizacjom pozarzqdowym drt,36 w obszarze Rehabilitocja Społeczno /brak
możliwości wydotkowania środków w tym zadaniu w zwiqzku z pandemiq CoVIDlg/ i zwiększenie
o kwotę 4 000 zł w zadaniu zwrot wydatkow na instrumenty i usługi rynku pracy dla poszukujqcych
pracy i nie pozostajqcych w zatrudnieniu art.17 w obszarze Rehabilitacja zawodowa. Środki te pozwolą
na zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej , poszukującej pracy, znajdującej się w grupie
osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj' osoba do 30 roku życia, z wykształceniem średnim,
bez doświadczenia zawodowego. Celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego zwiększające szanse
na zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
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