
UCHWALA NR ....................
RADY MIASTA GLIWICE

K’“

PROJEKT 5

Z dnia .................... 2023 r.

1 ..... .
"w‘sprawie reélenia zadafi z zakresu rehabilitacji zawodowej i spolecznej oséb niepelnosprawnych oraz

wysokoéci érodkéw finansowych Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepelnosprawnych na ich
‘ realizacjc; w 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2023 r. poz. 40), w zw. 2 art. 92 ust. 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzqdzie
powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 0 rehabilitacji
zawodowej i sp01ecznej oraz zatrudnianiu oséb niepe1nosprawnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 100 zpo’z’n. zm.),
na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miasta Gliwice
uchwala, co nastgpuje:

§1. Przeznaczyé s'rodki Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb Niepemosprawnych w kwocie
5 941455,00 21 na realizacjc; w 2023 r. nastgpujqcych zadar’1 zzakresu rehabilitacji zawodowej ispo1ecznej
oséb niepe’mosprawnych:

1) finansowanie jednorazowych s'rodkéw dla oséb niepemosprawnych na podjgcie dzia1alnos’ci gospodarczej,
rolniczej lub na wniesienie wk1adu do spé1dzielni socjalnej,

2) finansowanie szkoler'l oséb niepe1nosprawnych poszukujqcych pracy, niepozostajqcych w zatrudnieniu,

3) finansowanie instrumentéw ius1ug rynku pracy na rzecz oséb niepe1nosprawnych poszukujqcych pracy,
niepozostajacych w zatrudnieniu,

4) dofinansowanie osobom niepe1nosprawnym prowadzqcym dzia1alnos’é gospodarczq do oprocentowania
kredytu bankowego zaciqgnigtego najej kontynuowanie,

5) dofinansowanie uczestnictwa oséb niepe1nosprawnych i ich opiekunéw w tumusach rehabilitacyjnych,

6) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzgt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i s'rodki pomocnicze
przyznawane osobom niepemosprawnym na podstawie odrebnych przepiséw,

7) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, wkomunikowaniu 51¢ itechnicznych, wzwiazku
z indywidualnymi potrzebami oséb niepe1nosprawnych,

8) dofinansowanie us1ug t1umacza j¢zyka migowego lub t1umacza—przewodnika,

9) dofinansowanie kosztéw dzia1ania warsztatéw terapii zajgciowej.

§ 2. Wykonanie uchwa1y powierza 51¢ Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 3. Uchwa1a wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie zart.3Sa ust.3 ustawy zdnia 27 sierpnia 1997 r. orehabilitacji zawodowej ispo¥ecznej oraz
zatrudnianiu oséb niepeinosprawnych (t.j. Dz.U. Z2023 r. poz.1002péin. zm.) rada powiatu wformie
uchwzfiy okres’la zadania, na ktére przeznacza érodki Pafistwowego Funduszu Rehabilitacji Oséb
Niepehwsprawnych, przekazywane wed}ug algorytmu samorzqdom powiatowym na wyodrgbniony rachunek
bankowy, celem realizacji tych zadafi.

Pafistwowy Fundusz Rehabilitacji Oséb Niepe’mosprawnych w dniu 171utego 2023 r. poinformowah
26 wysokos’é s'rodkéw finansowych na realizacje; zadar'l okres’lonych ww. ustawa dla Miasta Gliwice w 2023 r.
wynosi 5 941 455,00 2%.
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