Projekt
Uchwała nr XXXI/224/13
Rady Powiatu Opolskiego
z dnia 31 października 2013 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXV/175/13 Rady Powiatu Opolskiego z
dnia 22 marca 2013 r. określającej na 2013 rok zadania i środki
przeznaczone
przez
Państwowy
Fundusz
Rehabilitacji
Osób
Niepełnosprawnych dla osób niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.
Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego
uchwala, co następuje:
§1
Wprowadza się zmiany wysokości środków finansowych Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przeznaczonych na zadania z
zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej, ujętych w Uchwale nr
XXV/175/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 marca 2013 r. i Uchwale nr
XXX/219/13 z dnia 26 września 2013 r. , w następujący sposób:

1. W § 1 ust. 1 na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych
w miejsce kwoty:
wprowadza się kwotę:

150.000,- zł.
118.800,- zł.

2. W § 1 ust. 2 na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:
w miejsce kwoty:
wprowadza się kwotę:

815.786,- zł.
846.986,- zł.

3. W § 1 ust. 2 pkt. 3 na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów:

w miejsce kwoty
wprowadza się kwotę

272.464,- zł
303.664,- zł

§2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
W związku z niewykorzystaniem przez Powiatowy Urząd Pracy środków w
kwocie
31.200,00
zł
z
zakresu
rehabilitacji
zawodowej
osób
niepełnosprawnych zasadnym jest przesunięcie środków na zadanie
związane z dofinansowaniem zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, ze względu na duże
potrzeby osób niepełnosprawnych w tym zakresie.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową
Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych Powiatu Opolskiego.

