
Projekt

z dnia  13 marca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia .................... 2018 r.

w sprawie określenia zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej 
osób niepełnosprawnych, na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych przewidziane dla Miasta Rybnika w roku 2018

Na podstawie:

- art. 12 pkt 11 i art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 ze zmianą),

- art. 35a ust. 3 oraz 44b ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zmianami),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Zdrowia i Pomocy Społecznej 
oraz Powiatową Społeczną Radę do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Rybniku,

Rada Miasta Rybnika
uchwala: 

§ 1. Określić zadania Miasta z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej, 
na które mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 
2018:

1.  Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa: 

1)  finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy 
niepozostające w zatrudnieniu (art. 11 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, zwanej dalej „ustawą”), 

2) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej 
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a ustawy),

3) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na:

a) adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych 
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie 
do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy),

b) adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy 
lub funkcjonowanie w zakładzie pracy (art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy),

c) zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii 
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art. 26 ust. 1 
pkt 1c),

d) rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt. 1-1c ustawy (art. 26 
ust. 1 pkt 2 ustawy),

4) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu 
w pracy oraz kosztów szkolenia tych pracowników - w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się 
z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika 
niepełnosprawnego na stanowisku pracy (art. 26d ustawy),
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5) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e ustawy),

6) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40 ustawy),

7) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób 
niepełnosprawnych (art. 41 ustawy).

2.  Rehabilitacja społeczna: 

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

2) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych,

3) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów,

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

5) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika,

6) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej.

3.  Zadania zlecone zgodnie z art. 36 ustawy. 

§ 2. Upoważnić Prezydenta Miasta do określenia wysokości środków na realizację poszczególnych zadań 
wskazanych w § 1 uchwały. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r
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