
 
- Projekt - 

Uchwała Nr XVIII/       /2008 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 

z dnia 27 marca 2008 roku 
 
 
w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych.  

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku 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 późn. zm.)  
 

 
Rada Powiatu Wodzisławskiego 

uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
 

Dokonuje się podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych w wysokości 2 277 237,00 zł (słownie: dwa miliony 
dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście trzydzieści siedem złotych), przeznaczonych 
w roku 2008 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Wodzisławskim, w następujący sposób: 
 
a) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach           - kwota 420 834,00 zł, 
 

b) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania  
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.                     - kwota 474 490,00 zł, 

 
c) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych            - kwota 200 000,00 zł, 
 

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze          - kwota 240 387,00 zł, 

 
e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 

w komunikowaniu się i technicznych            - kwota 250 000,00 zł, 
 

f) sport, kultura, rekreacja i turystyka  
osób niepełnosprawnych                    - kwota 141 526,00 zł, 

 
g) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  

osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz  
organizacjom pozarządowym                        - kwota   50 000,00 zł, 
 
 



h) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku 
pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące 
pracy niepozostające w zatrudnieniu                   - kwota   18 000,00 zł, 

 
i) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej                 - kwota 120 000,00 zł, 

 
j) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę 

w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk 
pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 
osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez słuŜby 
medycyny tych potrzeb                 - kwota   10 000,00 zł, 

 
k) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników 

pomagających pracownikom niepełnosprawnym 
w pracy                      - kwota     5 000,00 zł, 
 

l) dokonywanie zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy 
osoby niepełnosprawnej                    - kwota 283 500,00 zł, 

 
m) dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby  

niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
od tego wynagrodzenia                    - kwota   35 000,00 zł, 

 
n) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez 

pracodawcę na szkolenia zatrudnionych 
osób niepełnosprawnych                          - kwota   14 500,00 zł, 
 

o) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych                    - kwota   14 000,00 zł. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XVIII/      /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 marca 2008 roku 

 
 
w sprawie: podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych.  

 
 
Zgodnie z art.35a 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 późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane samorządom  
na realizację ustawowo określonych zadań. 

21 lutego bieŜącego roku Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych pismem  znak WF/161 w/2008 przekazał informację, iŜ w roku 
2008 łączna kwota na realizacje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych w Powiecie Wodzisławskim wynosi 2 277 237,00 złotych. 

Zgodnie z załącznikiem do wyŜej wymienionego pisma kwota zobowiązań z tytułu 
dofinansowania kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej wynosi 885 324,00 zł.  

Jednocześnie na kaŜdy warsztat planuje się zwiększyć środki o kwotę 5 000,00 zł zgodnie  
z przedłoŜonym przez jednostki preliminarzem działalności na 2008 rok: 

-  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Gorzycach            - kwota 420 834,00 zł, 
-  Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.          - kwota 474 490,00 zł. 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2008 roku na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych planuje wykorzystać kwotę 881 913,00 zł  
w następujący sposób: 
      -  uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
          w turnusach rehabilitacyjnych                 - kwota 200 000,00 zł, 

-  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
          przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze            - kwota 240 387,00 zł, 

-  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 
    w komunikowaniu się i technicznych                - kwota 250 000,00 zł, 
-  sport, kultura, rekreacja i turystyka  
    osób niepełnosprawnych                    - kwota 141 526,00 zł, 
-  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  
    osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz  
    organizacjom pozarządowym                          - kwota   50 000,00 zł. 

 
Biorąc pod uwagę ilość złoŜonych wniosków w latach ubiegłych oraz w roku bieŜącym na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, proponowany podział środków Funduszu 
zgodnie z § 1 pkt a – g  projektu uchwały jest zasadny.  
  
Nowelizacja ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych /Dz. U. z 1997r., Nr 123 poz. 776 z późn. zm./, która 
weszła w Ŝycie z dniem 30.07.2007 r. wprowadziła szereg zmian dotyczących rehabilitacji 
zawodowej osób niepełnosprawnych. Zadania te na mocy przepisów ww. ustawy od dnia  
30. 07.2007r. realizują powiatowe urzędy pracy.  



 Z uwagi na powyŜsze Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl. na realizację zadań  
z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych planuje wykorzystać kwotę   
500 000,00 zł ze środków PFRON w roku 2008 w sposób następujący: 
 

a) finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku 
pracy określone w ustawie o promocji w odniesieniu do 
osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące 
pracy niepozostające w zatrudnieniu            - kwota   18 000,00 zł, 

b) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej           - kwota 120 000,00 zł, 

c) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę 
w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk 
pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności 
osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez słuŜby 
medycyny tych potrzeb             - kwota   10 000,00 zł, 

d) dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników 
pomagających pracownikom niepełnosprawnym 
w pracy               - kwota     5 000,00 zł, 

e) dokonywanie zwrotu kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy 
osoby niepełnosprawnej             - kwota 283 500,00 zł, 

f) dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby  
niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne 
od tego wynagrodzenia             - kwota   35 000,00 zł, 

g) dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez 
pracodawcę na szkolenia zatrudnionych 
osób niepełnosprawnych             - kwota   14 500,00 zł, 

h) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych           - kwota   14 000,00 zł, 
 

   Na zadanie dotychczas realizowane przez urząd pracy, tj. finansowanie kosztów szkolenia  
i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych, w oparciu o ilość wniosków 
osób ubiegających się aktualnie o przeszkolenie (dotychczas wpłynął 1 wniosek osoby 
niepełnosprawnej poszukującej pracy) oraz na podstawie sprawozdawczości za rok ubiegły, 
(przeszkolono 3 osoby niepełnosprawne, w tym 2 osoby bezrobotne, 1 poszukująca pracy - 
łączny koszt tych szkoleń wyniósł 7 320,00 zł), wnioskujemy o kwotę 14 000,00 zł. Na 
pozostałe zadania zostanie przeznaczona kwota w wysokości 486 000,00 zł. 

 
   Podjęcie zaproponowanej uchwały niezbędne jest dla wydatkowania przekazanych przez 

PFRON środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych. Projekt Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie podziału 
środków PFRON na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych został pozytywnie zaopiniowany przez Społeczną Powiatową Radę ds. 
Osób Niepełnosprawnych na posiedzeniu w dniu 04.03.2008 r. 
 

               DYREKTOR                                                                       DYREKTOR 
                                                                                              Powiatowego Centrum Pomocy 
                                                                                                 Rodzinie w Wodzisławiu Śl. 
/-/ mgr Anna Słotwińska-Plewka 
                                                                                                    /-/ mgr Irena Obiegły 


