
Projekt

UCHWAŁA NR ....................

RADY MIASTA KATOWICE

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

w sprawie zatwierdzenia do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” obszar D 
w 2016 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 w zw. z art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.                           
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 pkt 4 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.) oraz uchwały Zarządu PFRON Nr 126/2015 z dnia 12 
listopada 2015r.

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. Zatwierdzić do realizacji w 2016 roku „Program wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze 
D dotyczącego likwidacji barier transportowych występujących przy przewożeniu osób niepełnosprawnych i 
dofinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

§ 2. 1. Program wyrównywania różnic między regionami obszar D realizowany będzie przez:

1) Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES” projekt pn. „Przewóz osób niepełnosprawnych 
wymagających dowozu dla realizacji ich rehabilitacji realizowanej w ramach działalności Warsztatu Terapii 
Zajęciowej oraz Obozów Terapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz 
Niepełnosprawnych SPES” – kwota 80 000,00 zł,

2) Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” projekt pn. „Nowy 
mikrobus szansą naszego rozwoju” – kwota 74 695,50 zł.

2. Wymagany wkład własny zabezpieczony jest przez podmioty wskazane w ust.1

§ 3. Zgodnie z kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązujacymi realizatorów „Programu 
wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 roku na likwidację barier transportowych dofinansowanie 
do programu ze środków PFRON wyniesie:

1) dla Stowarzyszenia na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES” 65%,

2) dla Wojewódzkigo Stowarzyszenia Sportu i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” 55%.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
W marcu 2016r. do Urzędu Miasta Katowice wpłynęło pismo z Państwowego Funduszu Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych informujące o uruchomieniu w 2016r. „Programu wyrównywania różnic między
regionami III”. Urząd Miasta poinformował wszystkich adresatów programu o możliwości skorzystania
z dodatkowych środków.

W ramach obszarów realizowanych w 2016r. wnioski złożyły dwie organizacje pozarządowe
w ramach obszaru D – likwidacja barier transportowych tj. Wojewódzkie Stowarzyszenie Sportu
i Rehabilitacji Niepełnosprawnych „START” projekt pn. „Nowy mikrobus szansą naszego rozwoju”
i Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych „SPES” projekt pn. „Przewóz osób niepełnosprawnych
wymagających dowozu dla realizacji ich rehabilitacji realizowanej w ramach działalności Warsztatu Terapii
Zajęciowej oraz Obozów Terapeutycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz
Niepełnosprawnych SPES”.
Wnioski dotyczyły zakupu dla każdej z organizacji mikrobusu 9-osobowego przystosowanego do

przewozu osób na wózkach.
Miasto Katowice przyjmując zaproszenie do uczestnictwa w programie pozyskuje środki

w ramach obszaru D dla organizacji pozarządowych.
Zgodnie z zasadami w/w Programu, w przypadku ubiegania się o środki

z obszaru D wymagany jest wkład własny w wysokości 35% i 45%. Organizacje złożyły stosowne
oświadczenie o posiadaniu środków finansowych do wniesienia wkładu własnego. Organizacje
zawnioskowały i otrzymały kwotę 154 695,50 zł.
Środki będą wpływały na rachunek budżetu miasta, a następnie po podpisaniu umowy

z organizacjami pozarządowymi zostaną przekazane na wydzielone rachunki bankowe wskazane przez te
organizacje.
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