
Projekt

z dnia  .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA OPOLA

z dnia .................... 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok dla miasta Opola.

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 2019 r. poz. 1172, poz. 924, 
poz. 1696) oraz art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 poz. 511, poz. 1815) - Rada Miasta Opola 
uchwala, co następuje:
§ 1. Załącznik do uchwały Nr VII/135/19 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na 2019 rok dla miasta Opola, zmieniony uchwałą Nr XIX/390/19 Rady 
Miasta Opola z dnia 28 listopada 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku
do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Druk nr 472



Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miasta Opola

z dnia....................2019 r.

Zadania i wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
na 2019 rok dla miasta Opola

Wysokość środków PFRON dla miasta Opola na 2019 rok 1 682 249,00 zł

1.Na zadania z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych.

82 730,00 zł 

2.Na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób 
niepełnosprawnych:

1 599 519,00 zł

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
w turnusach rehabilitacyjnych,

150 000,00 zł

b) dofinansowanie kosztów działalności 1 warsztatu terapii zajęciowej, 633 360,00 zł
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze,

498 719,00 zł

d) dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych (architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych) w związku z indywidualnymi  
potrzebami osób niepełnosprawnych,

221 000,00 zł

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych.

96 440,00 zł
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Uzasadnienie

do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2019 rok dla miasta
Opola.

W związku z rezygnacją osoby niepełnosprawnej z przyznanego dofinansowania
do likwidacji barier funkcjonalnych, zasadne jest przesunięcie środków finansowych
na zadanie: dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne
i środki pomocnicze, na które wpłynęła duża liczba wniosków osób z niepełnosprawnością,
które potrzebują pomocy przy zakupie niezbędnych do funkcjonowania w życiu codziennym
wyrobów medycznych takich jak np. aparatów słuchowych, cewników jednorazowych,
wózków inwalidzkich, łózek rehabilitacyjnych, pionizatorów, ortez czy pieluchomajtek.

Poniżej wykaz ww. zmian:

·Dofinansowanie likwidacji barier funkcjonalnych - - 29.000,00 zł

·Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - + 29.000,00 zł

Projekt został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób
Niepełnosprawnych.
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