
           PROJEKT 

 

UCHWAŁA NR ...../2015 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ............................... 

 

zmieniająca uchwały o podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych 

w 2015 roku 

 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r.                  

Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

1. Zmienia się Uchwałę Nr V-44/2015 Rady Powiatu Wołomińskiego z dnia 19 marca 2015 r. 

w sprawie określenia podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu według algorytmu na realizację 

zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych  

w 2015 roku w ten sposób, że dokonuje się nowego podziału środków finansowych. 

2. Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przeznaczonych na poszczególne zadania w 2015 r. z zakresu rehabilitacji społecznej                

i zawodowej określa załącznik do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wołomińskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

W związku ze zmianą dokonaną za zgodą Ministra Finansów z dnia 26 czerwca 2015 

r. w planie finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

2015 r. oraz uzyskaniem pozytywnej opinii Komisji Finansów Publicznych z dnia 1 lipca br.  

w zakresie środków przeznaczonych na realizację zadań należących do kompetencji 

samorządów powiatowych, została zwiększona wysokość środków przypadających dla 

Powiatu Wołomińskiego według algorytmu na 2015 r. na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej ogółem z kwoty 1 290 223 zł na kwotę 1 386 631zł (wzrost o 95 748 

zł).  

Jednocześnie Minister Pracy i Polityki Społecznej zwrócił się z prośbą, w piśmie z 

dnia 8 lipca br., o przekazanie warsztatom terapii zajęciowej funkcjonującym na terenie 

powiatów, dodatkowych 100 zł miesięcznie na uczestnika warsztatu, z ogólnej puli środków 

PFRON przyznanych zgodnie z algorytmem.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwróciło się do Warsztatu Terapii Zajęciowej  

w Ząbkach, a także do Powiatowego Urzędu Pracy o zgłoszenie propozycji wykorzystania 

dodatkowych środków PFRON na cele rehabilitacji zawodowej. 

Z odpowiedzi uzyskanych od w/w podmiotów wynika, iż: 

1) Powiatowy Urząd Pracy nie wnioskuje o dodatkowe środki,  

2) WTZ w Ząbkach wykorzysta dodatkowe środki w kwocie 14 400 zł  

(100 zł x 24 uczestników x 6 miesięcy – drugie półrocze = 14 400), z przeznaczeniem na: 

 rozszerzenie działalności pracowni komputerowej poprzez zakup urządzeń do 

wykonywania nadruków na kubkach i tkaninach – kwota 7 500 zł, 

 organizację zajęć grupowych we współpracy z Działem Edukacyjnym Zamku 

Królewskiego – 6 000 zł, 

 organizację zajęć gimnastyczno-rehabilitacyjnych na pływalni w Ząbkach – kwota 900 

zł. 

Pozostałe dodatkowe środki w kwocie 81 348 zł zostaną wykorzystane Przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, tj.  

dofinansowania  do:  

 likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu, 

 sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, 

 turnusów rehabilitacyjnych, 

na podstawie złożonych indywidualnych wniosków osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu 

Wołomińskiego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik 

do Uchwały Nr ……………. 

Rady Powiatu Wołomińskiego 

z dnia ……………… 

Podział środków PFRON na realizację zadań w 2015roku 

Zadania Podział środków PFRON 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej              

i społecznej ogółem:                                                                                                               

  1.386 631,- 

I: Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej                          

 

1.136 631,-  

A: dofinansowanie kosztów tworzenia i działalności warsztatów 

terapii zajęciowej (art. 35 a ust. 1 pkt 8 ustawy¹) 

      369 504,- 

  

B: dofinansowanie na realizację wymienionych poniżej zadań 

     (art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy ¹)     

      

 turnusy rehabilitacyjne 

 sport, kultura, rekreacja i turystyka 

 sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze 

 bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne 

 usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika 

 

767 127,- 

II: Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej    250.000,- 

 zwrot wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy na 

rzecz osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy  i niepozostające w zatrudnieniu (art. 11 

ust. 3 pkt 2 ustawy¹) 

 przyznanie osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie 

wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a ustawy ¹) 

 zwrot kosztów związanych z przystosowaniem stanowiska 

pracy  dla osoby niepełnosprawnej, adaptacji pomieszczeń 

oraz adaptacji lub nabycia odpowiednich urządzeń 

ułatwiających pracę                lub funkcjonowanie, zakup i 

autoryzacja odpowiedniego oprogramowania oraz urządzeń 

technologii wspomagających        lub przystosowanych do 

potrzeb wynikających                                   z 

niepełnosprawności, a także kosztów rozpoznania przez 

służby medycyny pracy potrzeb osoby niepełnosprawnej (art. 

26 ustawy¹) 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 

niepełnosprawnej (art. 26e ustawy ¹) 

 finansowanie kosztów szkoleń i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 38 i 40 ustawy ¹) 

 

 

____________________ 

¹ ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych          (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

 


