Uchwała Nr XXXVIII/155/2021
Rady Miasta Skierniewice
z dnia 22 grudnia 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane
na realizację zadań ustawowych z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w 2021 roku.
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2021 r. poz. 573) oraz art. 92
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020 r.
poz. 920, z 2021 r. poz. 1038 i 1834) Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały XXIX/21/2021 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych w 2021 r. otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Andrzej Melon

Załącznik do uchwały
Nr XXXVIII/155/2021
z dnia 22 grudnia 2021 r.

Wysokość środków finansowych PFRON w 2021 roku
Lp.

Nazwa zadania

1.

2.

Plan 2021 r.
(w zł)
3.

30 000

Rehabilitacja zawodowa
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia
wkładu do spółdzielni socjalnej art.12a
dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego, zaciągniętego przez
osobę niepełnosprawną na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie
własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego art.13
zwrot kosztów adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych,
w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności
art.26
zwrot kosztów zatrudniania pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu
w pracy art. 26d
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26e
jednorazowe środki dla spółdzielni socjalnej na utworzenie stanowiska pracy dla osoby
niepełnosprawnej art. 26g
zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych
poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu art. 11
finansowanie kosztów szkoleń organizowanych przez kierownika powiatowego urzędu pracy
art. 40
zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę art. 41
zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej zlecane fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym art. 36

Rehabilitacja społeczna
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej art.35a ust.1 pkt 8
dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych art.35a ust.1 pkt 7 lit. a
dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
na wnioski indywidualnych osób niepełnosprawnych art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d
dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
art.35a ust.1 pkt 7 lit. b
dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
art.35a ust.1 pkt 7 lit. c
dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
art.35a ust.1 pkt 7 lit. f
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej zlecane fundacjom oraz organizacjom
pozarządowym art. 36

OGÓŁEM:

30 000
0

0

0
0
0
0
0
0
1 740 398
867 840
300 487
130 971,20
21 826,59
419 273,21
0
0

1 770 398

