UCHWAŁA NR XLVI/1412/18
RADY MIASTA GDYNI
z dnia 26 września 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 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
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych
(Dz. U.
2018 r.
poz. 511 z późn.
zm.1))
w związku
z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2018 r. poz. 995 z poźn.
zm.2) ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale Nr XLI/1168/18 Rady Miasta Gdyni z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia zadań, na
które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Monitor Rady Miasta
Gdyni 2018 r. poz. 81) w załączniku nr 1 do uchwały pt. „Podział środków PFRON na zadania z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej”, w tabeli wiersze oznaczone liczbami porządkowymi 7, 8, 9 i 11 otrzymują
brzmienie:
Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Lp.

Klasyfikacja
w grupie
wydatki

Wykonanie
w 2017 r.

Projekt
na 2018 r.

592.809,00

572.620,00

§ 3030

113.232,00

122.620,00

§ 3030

479.577,00

450.000,00

179.470,00

166.724,00

§ 3030

119.470,00

127.326,00

§ 3030

60.000,00

39.398,00

320.680,00

271.429,00

§ 3030

43.036,00

28.800,00

§ 3030

277.644,00

242.629,00

2.205.163,00

2.290.248,00

§2450

2.205.163,00

2.290.248,00

§2450

0,00

0,00

4.262.693,00

4.263.194,00

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze – art. 35a ust. 1, pkt 7), lit. c) w tym:

7.

8.

9.

11.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna
- na transfery ludności – różne wydatki na rzecz indywidualnych osób
niepełnosprawnych
Osoby dorosłe niepełnosprawne
- na transfery ludności – różne wydatki na rzecz indywidualnych osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a, ust.1, pkt.7), lit. a) w tym:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
- na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób
niepełnosprawnych
Osoby dorosłe niepełnosprawne
- na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób
niepełnosprawnych
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych –
art. 35a, ust. 1, pkt 7), lit. d) w tym:
Dzieci i młodzież niepełnosprawna
- na transfery ludności – różne wydatki na rzecz indywidualnych osób
niepełnosprawnych
Osoby dorosłe niepełnosprawne
- na transfery ludności - różne wydatki na rzecz indywidualnych osób
niepełnosprawnych
Dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a, ust.1,
pkt.8
- na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do
sektora finansów publicznych w ramach zobowiązań
- na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w WTZ oraz zadań bieżących
realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
w ramach zobowiązań

Razem:

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gdyni.

1) zmiany
2) zmiany

Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1076
Dz. U. z 2018 r. poz.1000, poz. 1349, poz. 1432
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miasta
Gdyni
Joanna Zielińska
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Uzasadnienie
Podjęcie uchwały jest konieczne w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
26 czerwca 2018 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym, którego efektem jest zwiększenie wysokości
dofinansowania
kosztów
rocznego
pobytu
jednego
uczestnika
w warsztacie terapii zajęciowej.
-zwiększenie kwoty pozycja 11 § 2450 załącznika tj.:
art. 35a, ust.1, pkt.8 - dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej
- na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych w ramach zobowiązań
82.800,00 zł
Dodatkowo, w celu wykorzystania pełnej puli środków PFRON przeznaczonych w roku 2018 na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych niezbędne jest przeniesienie środków
pomiędzy
poszczególnymi
pozycjami
tabeli
podziału
środków
PFRON,
co umożliwi optymalne ich wykorzystanie przy realizacji najpilniejszych dofinansowań na rzecz osób
niepełnosprawnych.
1)z pozycji 8 § 3030 załącznika tj.:
z art. 35a, ust.1, pkt 7, lit. a dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
- z przeznaczeniem na osoby dorosłe niepełnosprawne

602,00 zł

do pozycji 8 § 3030 załącznika tj.:
z art. 35a, ust.1, pkt 7, lit. a dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
- z przeznaczeniem na dzieci i młodzież niepełnosprawną

602,00 zł

2)z pozycji 9 § 3030 załącznika tj.:
z
art. 35a,
ust.1,
pkt 7,
lit.
w komunikowaniu się i technicznych

d

dofinansowanie

- z przeznaczeniem na dzieci i młodzież niepełnosprawną

likwidacji

barier

architektonicznych,

1 200,00 zł

do pozycji 8 § 3030 załącznika tj.:
z art. 35a, ust.1, pkt 7, lit. a dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
- z przeznaczeniem na dzieci i młodzież niepełnosprawną

1 200,00 zł

3)z pozycji 9 § 3030 załącznika tj.:
z art. 35a, ust.1, pkt 7, lit. d dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych
- z przeznaczeniem na osoby dorosłe niepełnosprawne

28 144,00 zł

do pozycji 7 § 3030 załącznika tj.:
z art. 35a, ust.1, pkt 7, lit. c dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze
- z przeznaczeniem na dzieci i młodzież niepełnosprawną

22 620,00 zł

oraz
do pozycji 8 § 3030 załącznika tj.:
z art. 35a, ust.1, pkt 7, lit. a dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów
w turnusach rehabilitacyjnych
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- z przeznaczeniem na dzieci i młodzież niepełnosprawną

5 524,00 zł

W kolumnie projekt na 2018 r.:
1) w poz. 7 załącznika ujęto kwotę

550.000,00

po zmianach

572.620,00

w tym:
- dzieci i młodzież ujęto kwotę

100.000,00

po zmianach

122.620,00

- osoby dorosłe ujęto kwotę

450.000,00

po zmianach

450.000,00

1) w poz. 8 załącznika ujęto kwotę

160.000,00

po zmianach

166.724,00

w tym:
- dzieci i młodzież ujęto kwotę

120.000,00

po zmianach

127.326,00

- osoby dorosłe ujęto kwotę

40.000,00

po zmianach

39.398,00

3) w poz. 9 załącznika ujęto kwotę

300.773,00

po zmianach

271.429,00

w tym:
- dzieci i młodzież ujęto kwotę

30.000,00

po zmianach

28.800,00

- osoby dorosłe ujęto kwotę

270.773,00

po zmianach

242.629,00

4) w poz. 11 załącznika ujęto kwotę

2.207.448,00

po zmianach

2.290.248,00

w tym:
- na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych przez jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych w ramach zobowiązań 2.207.448,00 po zmianach 2.290.248,00
- na dofinansowanie utworzenia nowych miejsc w WTZ oraz zadań bieżących realizowanych przez jednostki
niezaliczane do sektora finansów publicznych w ramach zobowiązań 0,00
po zmianach 0,00
5) w wierszu „RAZEM:” 4.180.394,00
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