
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

z dnia .................... 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zadań realizowanych w 2016 r. ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), w związku z art. 92 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016r., poz. 814 z późn. zm.) oraz z art. 35a ust. 3 ustawy
z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2011r., nr 127, poz. 721 z późn. zm.) oraz informacji Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 7 marca 2016 roku o wysokości środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2016 roku dla Miasta 
Katowice na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i 
społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W uchwale nr XXIV/484/16 Rady Miasta Katowice z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia zadań 
realizowanych w 2016r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
wprowadzić następujące zmiany:

1) W § 1 pkt 1) kwotę 150 000 zł zastąpić kwotą 114 000 zł,

2) W § 1 pkt 3) kwotę 15 000 zł zastąpić kwotą 12 812 zł,

3) W § 1 pkt 6) kwotę 862 569 zł zastąpić kwotą 900 757 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zmiana uchwały wynika z niższego wykonania planu na poszczególnych zadaniach:
1.w § 1 pkt 1) uchwały: „jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” – zmniejszenie o kwotę 36 000 zł, wynika z rozliczenia
zawartych umów w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności
gospodarczej.
2.w § 1 pkt 3) uchwały: „zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób

niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu”- zmniejszenie o kwotę 2 188
zł wynika z rozliczenia umów o organizację staży u pracodawców.
Kwotę wynikającą z przesunięć między zadaniami: 38 188 zł przeznacza się na:
1. w § 1 pkt 6) uchwały: „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty

ortopedyczne i środki pomocnicze„ zwiększenie o kwotę 38 188 zł ze względu na wciąż wpływające
wnioski dotyczące tego świadczenia oraz preferencje dotyczące zadań ukierunkowanych na trwałe,
długookresowe rozwiązania poprawiające sytuację osób niepełnosprawnych.
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