UCHWAŁA NR XVIII/439/16
RADY MIASTA SZCZECIN
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
w sprawie określenia zadań dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w roku 2016
Na podstawie art.35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127 poz. 721; zm: Dz.U. z 2011 r.
Nr 171, poz.1016, Nr 209, poz. 1243 i 1244 i Nr 291 poz. 1707, Dz.U. z 2012 r. poz. 986 i 1456;
Dz.U. z 2013 r. poz. 73, 675, 791, 1446 i 1645; Dz.U. z 2014 r. poz. 598, 877, 1198 i 1457 oraz Dz.U
z 2014 r. poz. 1873) oraz art. 4 ust.1 pkt 5 i art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890);
Rada Miasta Szczecin uchwala, co następuje :
§ 1. Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się na
realizację następujących zadań lub rodzajów zadań z zakresu:
1) Rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym:
a) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej,
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) – 448 000 zł
b) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych,
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej
(art.13) – 29 000 zł,
c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na adaptację pomieszczeń
zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, adaptację lub nabycie urządzeń
ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy, zakup i autoryzację
oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii
wspomagających, rozpoznanie potrzeb przez służby medycyny pracy (art. 26) – 55 265 zł,
d) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy (art.26d) – 55 000 zł,
e) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)
- 381 000 zł,
f) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu (art. 11) - 196 000 zł,
g) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych
(art. 40) - 35 000 zł,
h) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia pracowników
niepełnosprawnych (art.41) - 5 000 zł.
2) Rehabilitacji społecznej, w tym:.
a) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej - 2 159 460 zł,
b) dofinansowywanie uczestnictwa dzieci niepełnosprawnych, młodzieży niepełnosprawnej,
uczącej się do ukończenia 24 roku życia i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 230 000 zł,
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 1 196 520 zł,
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d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 270 000 zł,
e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych - 101 745 zł,
f) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika - 6 000 zł.
§ 2. Upoważnia się Prezydenta Miasta do dokonywania przeniesień środków finansowych na
poszczególne zadania.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Szczecin, Dyrektorowi Miejskiego
Ośrodka Pomocy Rodzinie i Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Szczecin
Łukasz Tyszler
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