UCHWAŁA Nr XXVIII./286/2020
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych
w I kwartale 2021 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 t.j.) i art. 35a ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426 t.j. z późn. zm.),

Rada Powiatu Sanockiego
uchwala co następuje:
§1
Ustala się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudniania
osób niepełnosprawnych oraz wysokość środków PFRON przeznaczonych na te zadania
w I kwartale w 2021 roku w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu Sanockiego.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sanoku.
Przewodniczący Rady
Robert Pieszczoch

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXVIII/286/2020
Rady Powiatu Sanockiego
z dnia 21 grudnia 2020 r.

Plan podziału środków na I kwartał 2021 roku
Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
zwrot kosztów przystosowania tworzonych lub istniejących stanowisk pracy, zwrot kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy;
zwrot kosztów wynagrodzenia przed opodatkowaniem podatkiem dochodowym oraz obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art. 26e)

w tym na:

0,00

zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę (art. 41)

0,00

finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40)

0,00

dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego (art. 13)

0,00

podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej (art. 12a)

0,00

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej
dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)

w tym na:

0,00

684.160,00
10.000,00

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b)

0,00

dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

150.000,00

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)

0,00

dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c) osoby prawne i jedn. organ. nie posiadające osobowości prawnej

0,00

dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)

0,00

dofinansowanie usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f)

0,00

zmiany samodzielnego lokalu mieszkalnego, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 1309 i 1469),
dotychczas zajmowanego przez osobę niepełnosprawną, w sytuacji braku możliwości zastosowania w tym lokalu racjonalnych usprawnień, o których mowa w ustawie z dnia 19
lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności lub jeżeli ich zastosowanie byłoby nieracjonalne
ekonomicznie (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. g)

0,00

dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii zajęciowej (art. 35a ust. 1 pkt 8)
zadania zlecone zgodnie z art. 36 (art. 35a ust. 1 pkt 9c)

Środki finansowe dla powiatu ogółem

488.160,00
0,00

684.160,00

