
- Projekt - 
Uchwała Nr XVII/       /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 lutego 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 
 

Przeznaczyć zaliczkowo otrzymane środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w wysokości 321.331,00 zł. (słownie: trzysta dwadzieścia jeden tysięcy 
trzysta trzydzieści jeden złotych 00/100)  na realizację następujących zadań:    
1. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gorzycach 
2. dofinansowanie kosztów tworzenia i działania 

Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl. 
3. dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane        
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 

4. dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych  

5. dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki                     
osób niepełnosprawnych   

 
- kwota 
 
- kwota 
 
 
- kwota 
 
- kwota 
 
- kwota 

 
103 958,50 zł, 

 
117 372,50 zł, 

 
 

63 100,00 zł, 
 

900,00 zł, 
 

36 000,00 zł. 
 

§ 2 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie  
do projektu uchwały Nr XVII/      /2008 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 28 lutego 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. 
W styczniu 2008 roku PFRON przekazał Powiatowi Wodzisławskiemu zaliczkę w wysokości 
321.331,00 zł. z przeznaczeniem na zadania, które zostały szczegółowo wymienione  
w § 1 projektu Uchwały Rady Powiatu. 

Na bieŜącą działalność warsztaty terapii zajęciowej zgodnie z algorytmem roku 
poprzedniego otrzymały kwotę w wysokości 221.331,00 zł. 

Pozostałą kwotę 100.000,00 zł proponuje się rozdzielić zgodnie z zapotrzebowaniem 
wynikającym z zobowiązań z 2007 r. na podstawie złoŜonych wniosków w sposób 
następujący : 
- zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:  
63.100,00 zł, 
- dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych: 
900,00 zł, 
- sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych: 36.000,00 zł. (realizacja  
zadań zaplanowana w I kwartale 2008 roku).  
NaleŜy zaznaczyć, Ŝe kwoty środków przewidzianych na realizację w/w zadań ulegną 
zmianie po dokonaniu podziału środków Funduszu określonych w informacji o wysokości 
środków PFRON przypadającym samorządom powiatowym, według algorytmu w 2008 roku 
na realizację zadań określonych w planie finansowym Funduszu. 
Podjęcie zaproponowanej uchwały niezbędne jest dla wydatkowania zaliczkowo 
przekazanych przez PFRON środków. 
 

DYREKTOR 
Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim 
 

/-/ mgr Irena Obiegły 
 


