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RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

zdnia

w sprawie zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób
Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zaffudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU. z Ż0Ż0 t., poz. 426 ze nn)
uchwala się, co następuje:

$ 1. określa się zadanią na które przeznac7a się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych w 2020 r. zgodnie z załącani|oem do niniej szej uchwĄ.

$ 2. Traci moc uchwała Nr X)Vl3 6/2020 Rady Powiatu Nowodworskiego z dnia 27 sierpnia
Ż020r. w sprawie zadan, na które ptzeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji
osób Niepełnosprawnych.

$ 3. Uchwała wchodzi w życie 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 Wysokośó środków
finansowych

1 2 3

Rehabilitacja zawodowa 23 900,00 zł

1 przystosowanie stanowisk pracy arl. 26 0,00 zł

2 zwrot kosztów wyposazenia stanowisk pracy aft.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 art. 11

23 900,00 zł

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

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

0,00 zł

il Rehabil itacja s połeczna 1 690 83{'00 zł

1
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a 231 395'00 zł

2
dofinansowanie sportu, 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 0,00 zł

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

pkt 7 lit c
337 540,00 zł

5
likwidacja barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych dla osób

niepełnosprawnych indywidualnych art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d
70 000,00 zł

6
dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika art. 35a
ust. 1 pkt 7 lit. f 0,00 zł

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

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

- dofinansowanie kosztów działania Warsztatów terapii zajęciowej "W Sercu Kampinosu" ptzy
Fundacii Pomocy Dzieciom "A kuku" w Górkach

1 045 296,00 zł

512 400,00 zł

532 896'00 zł

lil Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna 1 714 731,00 zł



UZASADNIENTE

Zgodnie z ustawą zdnia 27 sierpnia |997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, do kompetencji rady powiatu naleĘ określenie zadań,

na które ptzealmiczlsię środki PFRON.

Zaproponowane zrrriany mają na celu przede wszrystkim efektywne wydatkowanie

środków PFRON, które w związku z pandemią nie zostaĘ wykorrystane zgodnie

z przewidywaniami w pełnej wysokości na zadania w szczególności z zakresu dofinansowania

uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w furnusach rehabilitacyjnych. Kwota

26.040 zł zwrócona ptlśz osoby rezygnujące z rehabilitacji zasili w głównej mierze zadania

z zakresu likwidacji barier architektoniczrrych oraz zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,

przedmioty ortopedyczrre i środki pomocnicze. Pozostałe zrrriany mają charakter porądkujący

i nie maja istotnego wptywu na podział zadańw obszarze rehabilitacji społeczrrej'
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