
-Projekt- 
Uchwała Nr XIII/        /2007 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 listopada 2007 roku 

 
 
w sprawie: zmiany uchwały Nr XI/136/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  

27 września 2007 roku w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań              
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007. 

 
 
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. 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 Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
 

§ 1 
 

Dokonuje się podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych w wysokości 2 185 870 zł (słownie: dwa miliony sto 
osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych), przeznaczonych w roku 2007 na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 
Powiecie Wodzisławskim, w następujący sposób: 
 
     1)  dofinansowanie kosztów tworzenia i działania  

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

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

3)   uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 
      w turnusach rehabilitacyjnych    - kwota 320 000,00 zł, 

 
4)   dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  - kwota 350 432,00 zł, 
 

5)  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych    - kwota 508 307,88 zł, 

 
6)  sport, kultura, rekreacja i turystyka  
     osób niepełnosprawnych     - kwota  104 461,22 zł, 
       
 



7)  finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych                   
           bezrobotnych i poszukujących pracy oraz finansowanie  
           szkoleń osób, którym ZUS przyznał renty szkoleniowe  
           i orzekł celowość przekwalifikowania zawodowego            - kwota    7 344,90 zł. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Traci moc Uchwała Nr XI/136/2007 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27.09.2007 r.               
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych 
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007 r.  
 

§ 4 
  

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- Uzasadnienie do projektu – 
 

Uchwały Nr  XIII/      /2007 
Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 29 listopada 2007 roku 

 
w sprawie : zmiany uchwały XI/136/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia                 

27 września 2007 roku w sprawie podziału środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z 
zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
przypadających na Powiat Wodzisławski w roku 2007. 

 
Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy związane z rehabilitacją 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 późn. zm.). Zadania z niej wynikające realizują właściwe organy administracji rządowej  

i organy samorządu terytorialnego. Na szczeblu powiatu podmiotami właściwymi  

w rozumieniu ustawy są: 

1) Starosta, 

2) Powiatowy Urząd Pracy, 

3) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. 

Kompetencja do określania zadań, na które zostaną przeznaczone środki funduszu została 

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

ustawy o rehabilitacji ).  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 2007 r. zgodnie z uchwałą Nr XI/136/2007 z dnia 

27 września 2007 roku, dysponowało pulą środków PFRON przeznaczoną na dofinansowanie 

zaopatrzenia  w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  

w kwocie 325 432,00 zł. natomiast na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych  

w komunikowaniu się i technicznych w kwocie 415 652,78 złotych. 

W związku z rosnącym zainteresowaniem środki przeznaczone na w/w zadanie okazały się 

nie wystarczające. Obecnie nie zrealizowanych z powodu braku środków jest: 

- 60 wniosków na kwotę dofinansowania 66 623,18 zł. na zadanie zaopatrzenie w sprzęt 

rehabilitacyjny przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,  

-110 wniosków na kwotę wnioskowaną 359 347,15 zł. na zadanie likwidacja barier 

architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych. 

Powiatowy Urząd Pracy wraz ze zmianą w/w ustawy realizuje szerszy zakres zadań  

z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. W związku z powyŜszym  



uchwałą XI/136/2005 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia 27 września 2007 roku  

PUP otrzymał środki finansowe PFRON w wysokości 125 000,00 zł. 

Rozporządzenia MPiPS: z dnia 17.10.2007 w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej 

środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (Dz.U. nr 194 poz. 1403) oraz z dnia 17.10.2007 w sprawie zwrotu 

kosztów wyposaŜenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (Dz.U. nr 194 poz. 1404) 

weszły w Ŝycie 07 listopada 2007r. 

 Biorąc pod uwagę krótki okres od dnia obowiązywania aktów wykonawczych do 

ustawy do zakończenia roku kalendarzowego, brak wniosków zainteresowanych osób  

i pracodawców oraz konieczność przestrzegania standardów przyznawania środków Funduszu 

nie jest moŜliwe wykorzystanie  117 655,10 na w/w zadania w roku 2007. 

W związku z powyŜszym wnioskujemy o przesunięcie w/w kwoty w następujący sposób: 

- 25 000,00 zł na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, oraz  

- 92 655,10 zł na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się  

i technicznych.   

 

Przesunięcie środków na w/w zadania z zakresu rehabilitacji społecznej pozwoli na dalszą 

realizacje pozytywnie zakwalifikowanych wniosków. 

 

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

 
 
 
 
  
 
  
 


