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UCHW’ALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

z dnia .................... 2021 r.

w sprawie okreélenia zadafi z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej oséb niepelnosprawnych oral
wysokoéci érodkéw finansowych Pailstwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych na ich

realizacjg w 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorzadzie gminnym (j.t. Dz. U.
'1z 2020 r., poz. 713 z pdz’n. zm.) w 2w. 2 an. 92 ust. 1 oraz ust. 2 i .3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorzqdzie powiatowym 0.1. Dz.U. z 2020 r., poz. 920) oraz an. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
0 rehabililacji zawodowej i spo1ecznej oraz zatrudnianiu oséb niepe1nosprawnych (1t. DZ.U. z 2020 r.,
poz. 426 z péz'n. zm.). na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1. Przeznaczyé s'rodki Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych w kwocie
4833 018,00 21 na realizacj¢ w 2021 r. nastqpujacych zadafi zzakresu rehabilitacji zawodowej ispo1ecznej
oséb niepemosprawnych:

1) finansowanie jednorazowych s'rodkéw dla oséb niepe1nosprawnych na podjnxie dzialalnoéci gospodarczej,
rolniczej 1l na wniesienie wkiadu do spéldzielni socjalnej.

2) finansowanie szkolefi oséb niepemosprawnych poszukujacych pracy niepozostajacych w zatrudnicniu.
3) finansowanie instrumentéw ius1ug rynku pracy na rzecz oséb nicpe1nosprawnych poszukujqcych pracy

niepozostajacych w zatrudnieniu.

4) zwrot kosztéw wyposaZenia stanowiska pracy.

5) dofinansowanie uczestnictwa oséb niepelnosprawnych i ich opiekunéw w turnusach rchabilitacyjnych.
6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz¢t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedycznc i émdki pomocnicze

przyznawane osobom niepemosprawnym na podstawie Odl‘qbnych przepiséw,
7) dofinansowanie likwidacji baricr architektonicznych, wkomunikowaniu sic; itechnicznych, wzwiqzku

z indywidualnymi potrzebami oséb niepe’mosprawnych,

8) dofinansowanie uslug tlumacza jqzyka migowego lub Humacza-przewodnika.

9) dofinansowanie kosztéw dzia1ania warsztatéw terapii zajgciowej.

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza 51¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem p0dj¢cia.
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Uzasadnienie

Zgodnie 2 art. 3521 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji zawodowej i spoiecznej oral
zatrudnianiu oséb niepelnosprawnych (Lt. Dz.U. 22020 r., poz. 426zpéin. zm.) rada powiatu wformie
uchwaty okres’la zadania, na ktére przeznacza s'rodki Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb
Niepemosprawnych, przekazywane wedlug algorytmu samorzqdom powiatowym na wyodrgbniony rachunek
bankowy, celem realizacji tych zadafi.

Prezes Zarzqdu PFRON pismem zdnia 18.02.2021 r. poinformowal, Ze s’rodki finansowe na realizacje;
zadafi Okres'lonych ww. ustawq dla miasta Gliwice w 2021 r. wynoszq 4 833 018,00 2!.
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