
Projekt Zarządu Powiatu
z dnia .... marca 2021 r.

UCHWAŁA NR XVII I 12021 jjfj”~ )YZARZAr
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO a

z dnia 25 marca 2021 r. . „ „

w sprawie określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski

Zachodni w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku.

Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2020 r.
poz. 426 z późn. zm.1) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu Warszawskiego
Zachodniego uchwala, co następuje:

~ 1. Środki Fundus7u Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przeznacza się na:

1) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej zgodnie
z zawartymi umowami 1 844 160 zł.

2) realizację zadań ustawowych w oparciu o zgłoszone potrzeby,
w tym na:

dofinansowanie rehabilitacji społecznej — 607 642 zł., tj. :

a) na uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych;

b) na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych;
c) na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki

pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów;

d) na usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika;
e) do zlecania zadań realizowanych przez fundacje i organizacje pozarządowe;

a także na dofinansowanie rehabilitacji zawodowej — 100 000 zł., tj. :

a) na przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej;

b) na finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych.

„Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. tJ. z 2020 r., poz. 568 I 875, z 2021 r.
poz. 159.



2. Podział środków finansowych na poszczególne zadania dokonuje Zarząd
Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

~ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.

~ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego w sprawie
określenia zadań realizowanych ze środków Państwowego Funduszu

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez Powiat Warszawski Zachodni
w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku.

Artykuł 35 a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426
z późn. zm.) nakłada na powiat obowiązek realizowania zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej i zawodowej.
Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 426 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r.
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1605 z późn. zm.) Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przesłał w dniu 23 lutego 2021 roku stosowną informację
o wysokości środków przypadających w 2021 r. dla Powiatu Warszawskiego
Zachodniego.

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
dla Powiatu w 2021 r. wyniosły: 2 551 802 zł.

Wg. informacji Zarządu PFRON, do obliczenia wysokości środków Funduszu
dla Powiatu zastosowano następujące dane:
1. liczba uczestników warsztatów terapii zajęciowej - 85
2. liczba dzieci w wieku 0— 14 lat - 20 645
- wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej 2,23 %
3. liczba osób w wieku 15 lat i więcej - 97 968
- wskaźnik częstości niepełnosprawności orzeczonej 4,79 %
4. liczba osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukujących pracy
/średnia z września, października, listopada 2020 rokuJ - 56

Dane dotyczące liczby osób niepełnosprawnych określone są na podstawie
dostępnych danych GUS przekazanych Zarządowi PFRON Po zastosowaniu
wskaźników częstości niepełnosprawności ocenionej wśród dzieci i dorosłych.
Oprócz danych dotyczących liczby osób niepełnosprawnych, do obliczenia wysokości
środków Funduszu dla Powiatu miały zastosowanie zobowiązania dotyczące
dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej:

. umowa z Krajowym Stowarzyszeniem Przyłącz się do nas” — na prowadzenie
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Bramkach przy ul. Północnej 18 dla 45 osób.

. umowa z Stowarzyszeniem „Społeczna Pomoc — Stowarzyszenie Dom” —

na prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sadowej
przy ul. Jagodowej 2 dla 40 osób

w łącznej wysokości: 1 844 160 zł.



Z ogólnej kwoty 2 551 802 zł. Po odliczeniu zobowiązań wynikających z zawartych
przez powiat umów, na wszystkie pozostałe, ustawowe zadania Powiatu — została
kwota 707 642 zł.

Przy podziale tej kwoty kierowano się:
1. potrzebami zgłoszonymi do służb realizujących w Powiecie zadania PFRON

(wnioski osób zainteresowanych otrzymaniem dofinansowania złożone
w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowym Urzędzie Pracy);

2. wysokością wykonania poszczególnych zadań w latach ubiegłych.

W przypadku pojawienia się różnic pomiędzy planowanym a realizowanym
wykonaniem zadań będzie przedstawiony Radzie Powiatu projekt przeniesień
i korekt planowanych kwot, umożliwiający w pełni wykorzystanie środków Funduszu.
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