
- Projekt - 
Uchwała Nr XIII/….../2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 
 

w sprawie: podziału środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych 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 2001 r., 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Dokonuje się podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przyznanych w wysokości 1 706 524,00 zł (słownie: jeden milion 
siedemset sześć tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złotych 00/100), przeznaczonych w roku 
2011 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 468 676,00 zł, 
 

b) dofinansowanie kosztów tworzenia i działania  
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Wodzisławiu Śl.                     - kwota 527 860,00 zł, 

 
c) uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów 

w turnusach rehabilitacyjnych            - kwota  87 675,00 zł, 
 

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze          - kwota 278 397,91 zł, 

 
e) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 

w komunikowaniu się i technicznych            - kwota 96 218,29 zł 
 

f) sport, kultura, rekreacja i turystyka  
osób niepełnosprawnych                    - kwota  34 180,80  zł, 
 

g) zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej  
osób niepełnosprawnych zlecane fundacjom oraz  
organizacjom pozarządowym                        - kwota   62 216,00 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   31 300,00 zł, 
 

i) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej                 - kwota   90 000,00 zł, 

 
j) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska 

pracy osoby niepełnosprawnej                  - kwota   30 000,00 zł, 
 

k) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych           - kwota         00,00 zł. 

 
§ 2 

 
Traci moc uchwała Nr VIII/102/2011 Rady Powiatu Wodzisławskiego z dnia  
30 czerwca 2011 r. podziału środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 
niepełnosprawnych 
 

§ 3 
 
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 4 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XIII/      /2011 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 22 grudnia 2011 roku 

 
 
w sprawie : podziału  środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób   

Niepełnosprawnych 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. 
Nr 14, poz. 92, 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. 
Mając na uwadze efektywne wykorzystanie środków PFRON przeznaczonych na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych proponuje się 
dokonać następującego przesunięcia między zadaniami: 

• uczestnictwo osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 
zmniejszyć o kwotę: 4681,00 zł, 

• dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                        
i środki pomocnicze: zwiększyć o kwotę 22 981,91 zł, 

• sport, kultura, rekreacja i turystyka osób niepełnosprawnych: zmniejszyć o kwotę 
5819,20 zł, 

• dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                                 
i technicznych: zmniejszyć o kwotę 3781,71 zł, 

• 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: zmniejszyć o kwotę 3 700,00 zł, 

• finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych: zmniejszyć o kwotę 5 000,00 zł. 

Projekt Uchwały Rady Powiatu Wodzisławskiego w sprawie podziału środków PFRON                
na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 
Niepełnosprawnych na posiedzeniu w 28.11. 2011 r. 
 
 
        Dyrektor 
       Powiatowego Centrum  

   Pomocy Rodzinie  
        
        /-/ mgr Irena Obiegły 


