
- Projekt - 
Uchwała Nr L/    /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 pa�dziernika 2006 roku 

 
 
w sprawie : zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 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, z pó�niejsz� 
zmian�. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 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 

 
Zmienia si� uchwał� Nr XLIV/515/2006 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, z pó�niejsz� 
zmian�, w ten sposób i�: 
     
      1) § 1 pkt 5 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie:  

„dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, 
          przedmioty ortopedyczne i �rodki pomocnicze          - kwota 308 164,00 zł” 
 
      2) § 1 pkt 6 otrzymuje nast�puj�ce brzmienie: 

„dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
          w komunikowaniu si� i technicznych             - kwota 324 000,00 zł” 
 
       3) § 1 pkt 9 skre�la si�.  
 
 

§ 2 
 

Wykonanie uchwały powierza si� Zarz�dowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

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



- Uzasadnienie do projektu - 
Uchwały Nr L/     /2006 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 26 pa�dziernika 2006 roku 

 
 
 
w sprawie : zmiany uchwały Nr XLIV/515/2006 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, z pó�niejsz� 
zmian�. 

 
 
 

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. 

Kompetencja do okre�lania zada�, na które zostan� przeznaczone �rodki funduszu została 

przyznana Radzie Powiatu, która dokonuje tego w formie uchwały (zgodnie z art. 35 a ust. 3 

ustawy o rehabilitacji). 

Zgodnie z tre�ci� uchwały Nr XLIV/515/2006 Rady Powiatu Wodzisławskiego  

z dnia 23 marca 2006r. z pó�n. zm. na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej polegaj�ce na 

zwrocie kosztów poniesionych przez pracodawc� w zwi�zku z:  

a) przystosowaniem tworzonych lub istniej�cych stanowisk pracy dla potrzeb 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)  

      przeznaczono kwot� wysoko�ci 58 000,00 zł. 



Z uwagi na fakt, i� do dnia dzisiejszego nie zgłosił si� �aden pracodawca, który byłby 

zainteresowany pozyskaniem �rodków PFRON na powy�szy cel, uzasadnionym wydaje si� aby 

przeznaczy� niewykorzystan� kwot� na realizacj� zada� z zakresu rehabilitacji społecznej.  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wyczerpało �rodki PFRON przeznaczone na 

dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i �rodki 

pomocnicze  oraz na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

si� i technicznych.  

Bior�c po uwag� stale wzrastaj�ce zainteresowanie przez osoby niepełnosprawne  

w/w zadaniami oraz w celu efektywnego wykorzystania �rodków PFRON, zasadne jest 

przesuni�cie niewykorzystanych �rodków z rehabilitacji zawodowej w nast�puj�cy sposób: 

-  dofinansowanie zaopatrzenia w sprz�t rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i �rodki 

pomocnicze zwi�kszy� o kwot� 38 000,00 zł, 

- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu si� i technicznych 

zwi�kszy� o kwot� 20 000,00 zł. 

  
 

NACZELNIK WYDZIAŁU                                                    DYREKTOR 
                  Zdrowia i Polityki Społecznej                                      Powiatowego Centrum Pomocy 

                                                                                                      Rodzinie w Wodzisławiu �l. 
                          /-/ Iwona Koczy 

                                                                                                      /-/ mgr Irena Obiegły 
 


