
UCHWAI.A NR XXXII I59 I 17
RADY POWIATU GRAJEWSKIEGO

z dnia 30 marca 2017 r.

w sprawie okreSlenia zadafi i wysokoSci Srodk6w PFRON przeznaczonych
na ich realizacjg w 2017 y. oraz zasad i priorytet6w dofinansowania zadafr

zzakresu rehabilitacji spolecznej w Powiecie Grajewskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorzqdzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z po1n. zm.) oraz art.
35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spolecznej orcz zatrudnianiu os6b niepetnosprawnych (tS. Dz. U. z 2016 r.,
po2.2046 zpoLn. zm.) uchwala sig, co nastgpuje:

$1

Ustala sig zadania i wysokoSd Srodk6w Paristwowego Funduszu Rehabilitacji
Os6b Niepelnosprawnych przeznaczonych na ich realizacjg w 2017 r.
w Powiecie Grajewskim:
- zgodnie zzalqcznikiem nr 1 do niniejszej uchwaly.

s2

Ustala sig zasady i priorytety dofinansowania zadaf z zalsesu rehabilitacji
spolecznej w ramach Srodk6w Pafstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b
Niepelnosprawnych w 2017 r. w Powiecie Grajewskim:
- zgodnie z zalqcznikiem nr 2 do niniejszej uchwaly.

s3

Wykonanie uchwaty powierua sig Zarzqdowi Powiatu.

s4

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.



Zal4cznik Nr I
do Uchwaly Nr XXXVl59/17
Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia3} marca2jl7 r.

RODZAJE ZADAN I WYSOKOSC SNOOKOW PANSTWOWEGO FTINDUSZU

REHABILITACJI OSOB NIEPEI,NOSPRAWNYCH PRZEZNACZONYCH NA ICH

REALIZACJE W 2017 ROKU.

l. Zadtnia z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej - 75 000 zl

w tym na:
- zwrot wydatk6w na instrumenty i ustrugi rynku pracy narzecz

o s6b niepelno sprawnych po szukuj 4cych pracy i niepozo staj 4cych
w zatrudnieniu (art. 11) - 75 000 zl

- przyznawanie osobom niepelnosprawnym Srodk6w na rozpoczEcie
dzialalno fici g o spo darc zej, r olniczej albo na wni e sieni e wkladu
do sp6ldzielni socjalnej (art.l2a) - 0 zl

- zwrot koszt6w wyposazenia stanowiska pracy osoby
niepelnosprawnej(art.26e) - 0zl

- finansowanie ko szt6w szkoleni a t przekw alifi kowania zawodowe go
os6b niepelnosprawnych (art. 40) - 0 zL

2.Zadaniazzakresu rehabilitacji spolecznej art.35ust. 1 pktT i 8 - 1 184 401 zl

wtym na:
- dofinansowanie koszt6w dziaNaniawarsztat6w terapii zajgciowej - 959 760 zl

- dofi nansowanie ucze stnictwa o s6b niepelno sprawnych
i ich opiekungw w tumusach rehabilitacyjnych - 40 000 zl

- dofinansowanie I ikwidacj i barier architekton iczny ch,
w komunikowaniu sig i technicznych,w zwiqzku z indywidualnymi
potrzebami os6b niepelnosprawnych - 30 000 zl

- dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki os6b
niepelnosprawnych - 800021

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzgt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i Srodki pomocnicze - 146 64I zt

3. Srodki finansowe dla powiatu ogr6lem - 1259 401zl



ZaL4cznik Nr 2
do Uchwaty Nr XXXVI59/17

Rady Powiatu Grajewskiego
zdnia3}marca2}l7 r.

Zasady i priorytefy dofinansowzniazadafi z zakresu rehabilitacji spolecznej
w ramach Srodk6w Par[stwowego Funduszu Rehabilitacji

Ostfb Niepelnosprawnych w 2017 r. w Powiecie Grajewskim

$1

1. W zakresie dofinansowania do uczestnictwa os6b niepelnosprawnych i ich opiekun6w
w turnusach rehabilitacyjnych dofinansowaniu podlegaj4 jedynie wnioski os6b w wieku
do 16 lat albo w wieku do 24lat ucz4cych sig i niepracuj4cych bez wzglgdu na stopierf
niepelnosprawnoSci.
2. Wnioski sqrozpatrywane wedlug kolejnoSci wplywu kompletnych wniosk6w, do momentu

W czerpania Srodk6w finansowych.
3. Ze wzglgdu na znaczny niedob6r Srodk6w PFRON w stosunku do istniejqcych potrzeb
wysokoSd dofinansowania uczestnictwa os6b niepelnosprawnych i ich opiekun6w
w tumusie rehabilitacyjnym obniZa sig o 20oh kwot obowi4zuj4cych w danym kwartale,
zgodnie z $ 6 ust. 3 rozporuqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej zdnia 15 listopada
2007 r. w sprawie turnus6w rehabilitacyjnych.

$2

1. Pierwszerlstwo w zakresie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu sig i technicznych maj4:
1) dzieci i rrilodzie? do 24 lat,
2) osoby niepelnosprawne poruszaj4ce sig na w6zkach inwalidzkich oraz osoby maj4ce

trudnoSci w poruszaniu sig (poruszaj4ce sig o kulach, balkoniku, protezach), dodatkowo
ze wzglgdu na stan zdrowia, typ schorzenia, maj4ce trudnoSi w nawiqzywaniu kontakt6w
spolecznych,

3) osoby niepelnosprawne, kt6re posiadajq orzeczenie o zaliczeniu do znacznego stopnia
niepelnosprawnoSci albo orzeczenie r6wno waZne,

4) osoby niepelnosprawne, posiadaj4ce orzeczenie o niepelnosprawnoSci lub orzeczenie
r6wnowazne wydane na stale,

5) osoby samotnie zamieszkujqce,
6) pozostale osoby niepelnosprawne wedlug kolejno6ci wplywu kompletnych wniosk6w, do

momentu wyczerpania limitu Srodk6w fi nansowych.
2. Ze wzglgdu na znaczny niedob6r Srodk6w PFRON w stosunku do istniejqcych potrzeb

dofi nansowaniu podle gaj 4:
1) w ramach barier architektonicznych - jedynie zakup material6w niezbgdnych do

wykonania prac zwiqzanych z likwidacj 4barier,
2) w przypadku likwidacji barier w komunikowaniu sig - jedynie wnioski os6b w wieku do

24lat.
3. WartoS6 dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych wynosi maksymalnie
do 95Vo koszt6w zakupu material6w z,ni4zanych z likwidacj4 barier, do kwoty 3.000 zl.
4. W szczeg6lnie uzasadnionych przypadkach mohna przyznaf dofinansowanie w kwocie
wy?szej ni?wskazarra w ust. 3.

$3



1. Pierwszerflstwo w zakresie dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne
i Srodki pomocnicze maj4:
1) dzieci imlodzie? do 16 lat, awprzypadku os6b ucz4cych sig i niepracuj4cych do24lat

bez wzglgdu na stopieri niepelnosprawnoSci,
2) pozostale osoby bez wzglgdu na stopieri niepelnosprawnoSci wedtrug kolejnoSci wplywu

kompletnych wniosk6w, do momentu v\yczerpania limitu Srodk6w finansowych,
3) ze wzglgdu na znaczny niedob6r Srodk6w PFRON w stosunku do istniej4cych potrzeb

os6b niepelnosprawnych ogranicza sig dofinansowanie do zaopatzenia w przedmioty
ortopedyczne i Srodki pomocnicze do wysokoSci 70oA lrwoty limitu NFZ, bez
dofinansowania do wymaganego udzialu wlasnego.

$4

W sprawach nie uregulowanych w niniejszychzasadach zastosowanie maj4 zapisy:
a) ustawy z dnia27 sierpnra 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spolecznej orcz zatrudnianiu

os6b niepelnosprawnych (t j . Dz. U . 2 2016 r. pon. 2046 z p62n. zm.),
b) rozporzqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia25 czervvca2002 r. w sprawie

okreSlenia rodzaj6w zadah powiat6w, kt6re mog4 by| finansowane ze Srodk6w
Paristwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b Niepetrnosprawnych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz.
926),

c) rozporuqdzenia Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie
tumus6w rehabilitacyjnych (Dz. U.22007 r. Nr 230, poz.1694).

$s

1. Wnioski o dofinansowanie ze Srodk6w PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji
i turystyki os6b niepelnosprawnychnaleLy zloLy| do dnia 30 listopada roku poprzedzaj4cego
realizacjE zadania.
2. Pozostale wnioski moZna sklada6 w kaZdym czasie.


