
Uchwala Nr Lll105/2017 

Rady Miasta Rzeszowa 


z dnia 24 paidziernika 2017 L 


zmlemaHca Uchwaly Rady Miasta Rzeszowa w sprawle okreSlenia zadan z zakresu 
rehabilitacji zawodowej spolecznej oraz zatrudniania os6b niepelnosprawnych, 
z uwzglydnieniem planu finansowego Pailstwowego Funduszu Rehabilitacji Os6b 
Niepelnosprawnych na 2017 rok. 

Dzialaj,!-c na podstawie art. 12 ust. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 L 0 samorz,!-dzie 
powiatowym (Oz. U. z 2017 L, poz. 1868) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

1997 roku 0 rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudnianiu os6b niepelnosprawnych 
(Dz. U. z 2016 L Nr 127, poz. 2046 z p6in. zm.) 

Rada Miasta Rzeszowa uchwala, co nastypuje: 

§ 1 

Zal,!-cznik do Uchwaly Nr XLl844/2017 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 28 lutego 2017 L 

W sprawie okreslenia zadan z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej oraz zatrudniania 
os6b niepelnosprawnych, z uwzglydnieniem planu finansowego Panstwowego Funduszu 
Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych na 2017 rok, otrzymuje brzmienie okreslone 

w zal,!-czniku do niniejszej uchwaly. 

§2 

Wykonanie uchwaly powierza siy Prezydentowi Miasta Rzeszowa. 

§ 3 

Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia. 

Przewodnicz,!-cy Rady Miasta Rzeszowa 

~)ee 
Andrzej ~ec 



ZalClcznik do uchwaly 
Rady Miasta Rzeszowa 
Nr Ll11 05/20 17 
z dnia 24 pazdziemika 2017 r. 

Plan podzialu srodk6w na zadnia z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej 
oraz zatrudniania os6b niepelnosprawnych na 2017 r. 

Srodki finansowe og61em: 3 051 047,00 zl 

1. Srodki w kwocie 770000,00 zl na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i zatrudniania 
wtym: 

1. Zadania zwiClzane z aktywizacjCl zawodowCl os6b niepelnosprawnych 
realizowane przez Powiatowy UrzCld Pracy 21 500,00 zl 

2. Srodki na podjycie dzialalnosci gospodarczej, rolniczej alba wniesienie 
wkladu do sp61dzielni socjalnej 189 144,70 zl 

3. Zwrot koszt6w adaptacji pomieszczen zakladu pracy do potrzeb os6b 
niepelnosprawnych oraz rozpoznania przez sluzby medycyny pracy potrzeb 
w tym zakresie 0,00 zl 

4. Zwrot koszt6w wyposazenia stanowiska pracy osoby niepelnosprawnej 559355,30 zl 

II. Srodki w kwocie 2 281 047,00 zl na zadania z zakresu rehabilitacji spolecznej, 
wtym: 

1. ZobowiClzania dotyczClce dofinansowania koszt6w dzialania 
Warsztat6w Terapii Zajyciowej 1 341 900,00 zl 

2. Dofinansowanie tumus6w rehabilitacyjnych 299 405,00 zl 

3. Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, 
i srodki pomocnicze 363 845,75 zl 

4. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzyt rehabilitacyjny 3 763,20 zl 

/ 5. Dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych 232 023,06 zl 

6. Dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu siy 
i technicznych 40 109,99 zl 



U zasadnienie 

W celu pelniejszego wykorzystania srodk6w PFRON przeznaczonych dla Miasta Rzeszowa 
na realizacjy zadan z zakresu rehabilitacji spolecznej os6b niepelnosprawnych w 2017 roku, 
proponuje siy nastypuj",ce przesuniycia: 

Zadania z zakresu rehabilitacji spolecznej: 

- dofinansowanie tumus6w rehabilitacyjnych - zmmeJszeme 0 595,00 zl 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzyt 
rehabilitacyjny - zmmeJszeme 0 236,80 zl 

- dofinansowanie do likwidacji barier 
architektonicznych - zmmeJszeme 0 17976,94 zl 

- dofinansowanie do likwidacji barier 
w komunikowaniu siy i technicznych - zmmeJszeme 0 1 890,01 zl 

- dofinansowanie zaopatrzenia przedmioty 
ortopedyczne i srodki pomocnicze - zwiykszenie 0 20698,75 zl 


