UCHWAŁA NR XXVI/300/08
RADY MIEJSKIEJ BIAŁEGOSTOKU
z dnia 31 marca 2008 r.
w sprawie zadań, na które Miasto Białystok przeznacza środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2008.
Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.
984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) w związku z art.35a ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2008 Nr 14, poz. 92) oraz rozporządzeniem Rady
Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym
(Dz. U. Nr 88, poz. 808, z 2006r. Nr 237, poz. 1713, z 2007r. Nr 243 poz. 1782) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Rada Miejska Białegostoku środki przekazane przez Prezesa Zarządu Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rok 2008 w kwocie 6.284.406 zł przeznacza
na realizację zadań z zakresu:
1) zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 2.100.000 zł,
z tego na:
a) zwrot dla pracodawcy kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej w
kwocie 1.417.000 zł,
b) zwrot kosztów wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie
społeczne od tego wynagrodzenia w kwocie 100.000 zł
c) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalnosci
gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej w kwocie
500.000 zł,
d) dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciąganych
przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub
prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego w kwocie 5.000 zł,
e) finansoowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu w kwocie
8.000 zł,
f) finansowanie kosztów szkolenia i
niepełnosprawnych w kwocie 70.000 zł,

przekwalifikowania

zawodowego

osób

2) rehabilitacji społecznej w kwocie 4.184.406 zł, z tego na:
a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych w kwocie 750.000 zł,
b) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w kwocie
186.655 zł,
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c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów
w kwocie 918.313 zł,
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i
technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych w
kwocie 340.000 zł,
e) dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży w kwocie 420.000 zł,
f) dofinansowanie działania 4 warsztatów terapii zajęciowej w kwocie 1.569.438 zł
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzimierz Leszek Kusak
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