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ZARZĄDZENIE NR 657/2018
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 14 września 2018 r.

w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w 2018 roku poszczególnych zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych

Działając na podstawie:
	art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994 ze zmianami),

	w wykonaniu § 2 uchwały nr 720/XLVI/2018 Rady Miasta Rybnika z dnia 22 marca 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,


zarządzam, co następuje:

§ 1.
Środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zwanego dalej „Funduszem”, w kwocie ogółem 2.472.792 zł, postanawiam podzielić na poniższe zadania w następującej wysokości:

1) Zatrudnianie i rehabilitacja zawodowa ogółem
w tym na:

	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 


	przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej


	finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych


2) Rehabilitacja społeczna ogółem
    w tym na:

	dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych 
i opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych


	dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 



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

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


	dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 


3) Zadania zlecone zgodnie z art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

80.000 zł


40.000 zł





37.000 zł



3.000 zł


2.379.922 zł


149.130 zł


4.000 zł



503.152 zł




230.000 zł



1.493.640 zł


12.870 zł
§ 2.
Realizację zarządzenia powierzam:
	w zakresie zatrudniania i rehabilitacji zawodowej – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku,

w zakresie rehabilitacji społecznej – Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Rybniku. 
	Upoważniam dyrektorów, o których mowa w ust. 1, do dysponowania środkami Funduszu odpowiednio w zakresie powierzonych do realizacji zadań, do wysokości określonych w § 1 pkt 1-3. 


§ 3.
Traci moc zarządzenie nr 586/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 6 sierpnia 2018 r. 
w tej sprawie.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



