UCHWAŁA NR XXVIII/725/19
RADY MIASTA KRAKOWA
z dnia 6 listopada 2019 r.
zmieniająca uchwałę Nr XII/203/19 z dnia 27 marca 2019 r.
w sprawie określenia rodzajów zadań i wysokości środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
przypadających według algorytmu w 2019 roku na realizację
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób
niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków.
Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571, 1815), 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, 1495, 1696, 1818), uchwala się, co następuje:
§ 1. Plan podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznanych według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej w Gminie Miejskiej Kraków, stanowiący załącznik do Uchwały
Nr XII/203/19 z dnia 27 marca 2019 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszej
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Krakowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Krakowa
Sławomir Pietrzyk
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Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/725/19
z dnia 6 listopada 2019 r.
Plan podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych przyznanych według algorytmu w 2019 roku na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Gminie Miejskiej Kraków

A. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
w tym:

zwrot kosztów przystosowania stanowisk pracy, adaptacji
pomieszczeń i urządzeń do potrzeb osób niepełnosprawnych
zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracownika
pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu
zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy zatrudnionej osoby
niepełnosprawnej

0,00 zł
39 000,00 zł
139 000,00 zł

zwrot 60 % wynagrodzenia/ obowiązkowych składek na
ubezpieczenie społeczne zatrudnionej osoby niepełnosprawnej

0,00 zł

szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych / inne
usługi lub instrumenty rynku pracy

37 000,00 zł

środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

395 000,00 zł

dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego
zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej
B. Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej

0,00 zł
17 728 673,00 zł

zobowiązania dotyczące dofinansowania kosztów działania
warsztatów terapii zajęciowej

10 188 048,00 zł

dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

1 850 000,00 zł

dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych

w tym:

610 000,00 zł

134 000,00 zł

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

3 546 680,00 zł

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

2 000 000,00 zł

dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza –
przewodnika
Razem A+B:
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9 945,00 zł
18 338 673,00 zł
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