
    

- Projekt - 
Uchwała Nr XLIV/     /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 marca 2006 roku 

 
 
 
w sprawie : podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych przypadaj�cych na Powiat 
Wodzisławski w roku 2006. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorz�dzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z pó�n. zm.) w zwi�zku z art. 35 a ust. 3 ustawy  
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 z pó�n. zm. )  
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co nast�puje : 

 
 

§ 1 
 

Dokonuje si� podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznanych w wysoko�ci 1 963 450 zł (słownie: jeden milion dziewi��set sze��dziesi�t trzy 
tysi�ce czterysta pi��dziesi�t złotych), przeznaczonych w roku 2006 na realizacj� zada�  
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w Powiecie 
Wodzisławskim, w nast�puj�cy sposób: 
 

1) zobowi�zania dotycz�ce zwrotu kosztów wynagrodze�   
osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne   - kwota     1 782,00 zł, 
 

2) zobowi�zania dotycz�ce dofinansowania kosztów działania  
Warsztatów Terapii Zaj�ciowej w Gorzycach    - kwota 415 834,00 zł, 
 

3) zobowi�zania dotycz�ce dofinansowania kosztów działania  
Warsztatów Terapii Zaj�ciowej w Wodzisławiu �l.    - kwota 402 420,00 zł, 
 

4) turnusy rehabilitacyjne       - kwota 200 000,00 zł, 
 

5) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze    - kwota  249 164,00 zł, 

 
 



    

6) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu si� i technicznych      - kwota  250 000,00 zł, 

 
7) sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych  - kwota  126 250,00 zł, 
 
8) dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny 

dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj�cych 
osobowo�ci prawnej        - kwota    10 000,00 zł, 

 
9) po�yczki dla osób niepełnosprawnych na rozpocz�cie  

działalno�ci gospodarczej lub rolniczej      - kwota  220 000,00 zł, 
 

10) zwrot kosztów poniesionych przez pracodawc� w zwi�zku z: 
a) przystosowaniem tworzonych lub istniej�cych stanowisk pracy  

dla osób niepełnosprawnych stosownie do potrzeb wynikaj�cych 
z ich niepełnosprawno�ci,  

b) adaptacj� pomieszcze� zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, 
c) adaptacj� lub nabyciem urz�dze� ułatwiaj�cych osobie niepełnosprawnej  

 funkcjonowanie w zakładzie pracy, 
d) rozpoznaniem przez słu�by medycyny pracy potrzeb,  

wskazanych w lit. od a) do c)      - kwota  58 000,00 zł, 
 

11) finansowanie kosztów szkole� osób niepełnosprawnych 
bezrobotnych i poszukuj�cych pracy oraz finansowanie szkole� 
osób, którym ZUS przyznał renty szkoleniowe i orzekł 
celowo�� przekwalifikowania zawodowego      - kwota  30 000,00 zł. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

- Uzasadnienie do projektu - 
Uchwały Nr XLIV/     /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 23 marca 2006 roku 

 
 
w sprawie : podziału �rodków Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej  
i społecznej osób niepełnosprawnych przypadaj�cych na Powiat 
Wodzisławski w roku 2006. 

 
 

 

Podstawowym aktem prawnym reguluj�cym sprawy zwi�zane z rehabilitacj� osób 

niepełnosprawnych jest ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 1997r., Nr 123, poz. 776 

 z pó�n. zm.). Zadania z niej wynikaj�ce realizuj� wła�ciwe organy administracji rz�dowej  

i organy samorz�du terytorialnego. Na szczeblu powiatu podmiotami wła�ciwymi  

w rozumieniu ustawy s�: 

1) Starosta, 

2) Powiatowy Urz�d Pracy, 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Na nich spoczywa obowi�zek realizacji zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej  

i społecznej osób niepełnosprawnych przewidzianych w ustawie o rehabilitacji (...). �rodki na 

realizacj� ustawowych zada� pochodz� z Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych i s� one corocznie przekazywane zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt 1  

ww. ustawy o rehabilitacji (...) samorz�dom wojewódzkim i powiatowym na wyodr�bniony 

rachunek bankowy wg algorytmu, który powinien uwzgl�dnia� takie m.in. dane jak: liczb� 

mieszka�ców, liczb� osób niepełnosprawnych, liczb� uczestników funkcjonuj�cych warsztatów 

terapii zaj�ciowej w powiecie itp.  

Natomiast zgodnie z art. 35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji (...) kompetencja do okre�lania 

zada�, na które zostan� przeznaczone �rodki funduszu została przyznana Radzie Powiatu, która 

dokonuje tego w formie uchwały.  

W marcu bie��cego roku Prezes Zarz�du Pa�stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pismem znak WF/132w/2006 przekazał informacj�, i� w roku 2006 ł�czna 



    

kwota na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych w Powiecie Wodzisławskim wynosi 1 963 450,00 zł. Zgodnie  

z zał�cznikiem do ww. pisma kwota zobowi�za� z tytułu zwrotu kosztów wynagrodze� osób 

niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne przewidzianych do wypłaty 

 w roku 2006 wynosi 1 782,00 zł. Natomiast na pokrycie zobowi�za� z tytułu dofinansowania 

kosztów działania warsztatów terapii zaj�ciowej zagwarantowano 818 254,00 zł, z tego: 

- Warsztaty Terapii Zaj�ciowej w Gorzycach    415 834,00 zł, 

- Warsztaty Terapii Zaj�ciowej w Wodzisławiu �l.   402 420,00 zł. 

Tak wi�c po potr�ceniu przewidzianych do wypłaty w roku 2006 zobowi�za� na bie��c� 

realizacj� zada� ustawowych pozostaje kwota 1 143 414,00 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w roku 2006 na realizacj� zada� z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych wykorzysta �rodki w nast�puj�cy sposób: 

- turnusy rehabilitacyjne        200 000,00 zł, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze      249 164,00 zł, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 

w komunikowaniu si� i technicznych,       250 000,00 zł, 

- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych     126 250,00 zł, 

- dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny  

dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadaj�cych  

osobowo�ci prawnej                                10 000,00 zł. 

W 2006 roku obserwuje si� znaczny zwrot zainteresowania �rodowiska osób 

niepełnosprawnych uczestnictwem w turnusach rehabilitacyjnych. Do dnia 28.02.2006r.  

do PCPR wpłyn�ło 200 wniosków o przyznanie dofinansowania w ramach w/w zadania. 

Nale�y tak�e doda�, �e w 2005r. z powodu wyczerpania �rodków finansowych nie udało si� 

przekaza� dofinansowania dla 29 wnioskodawców z zakresu zadania- zaopatrzenie  

w przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze, natomiast z zadania- likwidacja barier 

architektonicznych, w komunikowaniu i technicznych pozostało nie dofinansowanych  

12 wniosków, które zamierzamy zrealizowa� w bie��cym roku. 

Powiatowy Urz�d Pracy w Wodzisławiu �l�skim wnioskuje o przyznanie kwoty  

w wysoko�ci 30 000,00 zł na realizacj� w 2006 roku zada� dotycz�cych finansowania kosztów 



    

szkole� osób niepełnosprawnych bezrobotnych i poszukuj�cych pracy – art. 38, 40  

i 41 ustawy o rehabilitacji (...) oraz finansowanie szkole� osób, którym ZUS przyznał renty 

szkoleniowe i orzekł celowo�� przekwalifikowania zawodowego - art. 40 ww. ustawy. 

W ci�gu 2005r. przeszkolono 17 osób niepełnosprawnych na ł�czn� kwot� 23 022,00 zł. 

Ponadto w okresie 21.11.2005-13.01.2006r. jedna osoba niepełnosprawna została przeszkolona 

na kursie piekarza (umowa z dnia 21.11.2005r.). 

Koszt kursu wyniósł 1 500,00 zł. Bior�c pod uwag� powy�sze, szacunkowo okre�lono koszt 

szkole� na 2006r. w kwocie 30 000,00 zł. 

Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej wnioskuje o przyznanie kwoty  

w wysoko�ci 278 000,00 zł 

Powy�sza propozycja uzasadniona jest tym, i� w 2005 roku Starosta podpisał dwie 

umowy po�yczki z osobami niepełnosprawnymi na ł�czn� kwot� 65 000,00 zł. W roku bie��cym 

osoby rozpoczynaj�ce prowadzenie pozarolniczej działalno�ci gospodarczej, b�d� mogły opłaca� 

w okresie 24 miesi�cy kalendarzowych od dnia rozpocz�cia wykonywania działalno�ci, składki 

na ubezpieczenia społeczne od kwoty zadeklarowanej w wysoko�ci 30% kwoty minimalnego 

wynagrodzenia za prac� ( art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998r.  

o systemie ubezpiecze� społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z pó�n. zm.). Jest to istotna ulga 

dla rozpoczynaj�cych prac� na własny rachunek. Niniejsze rozwi�zanie legislacyjne powinno 

zach�ci� osoby niepełnosprawne do ubiegania si� o uzyskanie po�yczki ze �rodków  PFRON. 

Bior�c pod uwag� powy�sze oraz deklaracj� osób zamierzaj�cych zło�y� wnioski  

o po�yczk�, celowym wydaje si� zabezpieczenie na ten cel kwoty 220 000,00 zł, ( s� to 3 

ustawowo zagwarantowane maksymalne kwoty po�yczki).  

Obecnie pracodawca mo�e ubiega� si� o zwrot kosztów poniesionych w zwi�zku  

z przystosowaniem tworzonych lub istniej�cych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, 

stosownie do potrzeb wynikaj�cych z ich niepełnosprawno�ci. Ponadto pracodawca mo�e 

ubiega� si� o zwrot kosztów adaptacji pomieszcze� zakładu pracy do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, oraz o zwrot kosztów adaptacji lub nabycia urz�dze� ułatwiaj�cych osobie 

niepełnosprawnej funkcjonowanie w zakładzie pracy oraz kosztów zatrudnienia pracownika 

pomagaj�cego pracownikowi niepełnosprawnemu. W ramach realizacji tego zadania mo�liwy 

jest tak�e zwrot kosztów rozpoznania przez słu�by medycyny pracy ww. potrzeb. Z uwagi na 



    

powy�sze Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej uznaje za celowe przeznaczenie na ten cel 

kwoty 58 000,00 zł.  

Bior�c pod uwag� powy�sze wnosz� jak w sentencji przedło�onego projektu uchwały. 
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