
UCHWAŁA NR LIV/1101/18

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 22 marca 2018 r.

w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2018 r.
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz.1868 z późn. zm.) oraz z art. 35a ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 z późn. zm.) oraz informacji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych z dnia 13 lutego 2018 roku w sprawie wysokości środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2018 roku dla Miasta Katowice na 
realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§1. Określić zadania, na które przeznacza się w 2018 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz wysokość środków na poszczególne zadania:

1) jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej – kwota 100 000,00 zł,
2) zwrot koszów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – kwota 300 000,00 zł,
3) zobowiązania z lat ubiegłych - dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej, zgodnie 
z wysokością środków wskazanych w informacji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych – kwota 3 599 100,00 zł,
4) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – 
kwota 600 000,00 zł,
5) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – 
kwota 543 161,00 zł,
6) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – kwota 400 000,00 zł,
7) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych
– kwota 6 224 ,00 zł,
8) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – kwota 693,00 zł,
9) dofinansowanie do kosztów doposażenia pomieszczeń WTZ – kwota 45 770,00 zł

§2. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.
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§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady Miasta 
Katowice

Krystyna Siejna
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