
UCHWAŁA NR 310/55/08
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU

z dnia 3 marca  2008r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały
w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku

Na podstawie art. 35a ust.1 i 3, art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia  1997r.  o rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu
osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92) oraz § 55 ust. 2
Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Maz.
Nr 173, poz. 3826 z późn. zm.)  – Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§1.

Wnieść pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały w sprawie podziału
środków  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,
przyznanych  Powiatowi  na  realizację  zadań  z  zakresu  rehabilitacji
zawodowej i społecznej w 2008r.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Sierpeckiemu.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
1. Sławomir Fułek -  Przewodniczący       .....................................
2. Andrzej Twardowski          -  członek                        .....................................
3. Szczepan Jamiołkowski -  członek                         .....................................
4. Paweł Kaźmierczak -  członek                        ....................................
5. Adam Pijankowski             - członek                         ......................................

           



UCHWAŁA NR .........../............./08
RADY POWIATU W SIERPCU

z dnia .................... 2008r.

w  sprawie  przyjęcia  podziału  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych,  przyznanych  Powiatowi  na
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008r. 

Na podstawie art. 35a ust.1 i 3, art. 48 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27
sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz.U. z 2008r. Nr 14, poz. 92) oraz § 55 ust. 2 Statutu
Powiatu z dnia 25 kwietnia 2002r. (Dz.Urz. Woj. Maz. Nr 173, poz. 3826
z późn. zm.) – uchwala się, co następuje:

§1.
Środki  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych
przyznane  Powiatowi  według  algorytmu  w  2008r.  przeznacza  się  na
realizację  zadań  z zakresu  rehabilitacji  zawodowej  i  społecznej  w
wysokościach:

§2.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sierpeckiego.

§3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uzasadnienie do projektu
UCHWAŁY NR ........../........../08

 RADY POWIATU W SIERPCU 
z dnia ..................

w sprawie przyjęcia podziału środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008r.

Zarząd  Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób
Niepełnosprawnych,  pismem  z dnia  6  lutego  2008r.  przekazał  informację
o wysokości środków finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu
wg  algorytmu  (Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia  13  maja  2003r.
w sprawie  algorytmu  przekazywania  środków  Państwowego  Funduszu
Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  samorządom  wojewódzkim
i powiatowym  (Dz.U.  Nr  88,  poz.  808  z  późn.zm.)  na  realizację  zadań
określonych w art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji
zawodowej  i  społecznej  oraz  zatrudnianiu  osób niepełnosprawnych (Dz.U.
z 2008r. Nr 14, poz. 92). 
Wysokość limitu na rok 2008 wynosi 584.754 zł.

Na podstawie  art.  35a ust.  1  pkt  1  ustawy o rehabilitacji  (...)  ze  środków
PFRON  mogą  być  finansowane  następujące  zadania  samorządu
powiatowego:
1) z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych:

Lp. Nazwa zadania
Limit

środków
w zł

Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej 200.000
1 przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków,

o których mowa w art. 12a, na rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do
spółdzielni socjalnej 80.000

2 zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy - art. 26e 120.000
 Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 384.754 

3 dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych  120.000

8 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 160.000

9 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych 102.754

10 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych 2.000

OGÓŁEM
584.754



a) zwrot  wydatków na instrumenty i  usługi  rynku pracy na rzecz osób
niepełnosprawnych  poszukujących  pracy  i  niepozostających
w zatrudnieniu (art. 11),

b) przyznawanie  osobom  niepełnosprawnym  środków  na  rozpoczęcie
działalności  gospodarczej,  rolniczej  albo  wniesienie  wkładu  do
spółdzielni socjalnej (art. 12a),

c) udzielanie  dofinansowania  do  wysokości  50%  oprocentowania
kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na
kontynuowanie działalności gospodarczej albo rolniczej (art. 13),

d) 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 służby medycyny pracy
tych potrzeb (art. 26), 

e) zwrotu  kosztów  zatrudnienia  pracowników  pomagających
pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d),

f) zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy (art. 26e),
g) zwrot  kosztów  wynagrodzeń  osób  niepełnosprawnych

i obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne (art. 26f),
h) finansowanie  kosztów  szkolenia  i  przekwalifikowania  zawodowego

osób niepełnosprawnych (art. 38, 40, 41),
2) z zakresu rehabilitacji społecznej:

a) dofinansowanie  kosztów  tworzenia  i  działania  warsztatów  terapii
zajęciowej,

b) dofinansowywanie  uczestnictwa  osób  niepełnosprawnych  i  ich
opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych,

c) dofinansowywanie  likwidacji  barier  architektonicznych,
w komunikowaniu  się  i technicznych,  w  związku  z  indywidualnymi
potrzebami osób niepełnosprawnych,

d) dofinansowywanie  sportu,  kultury,  rekreacji  i  turystyki  osób
niepełnosprawnych,

e) dofinansowywanie  zaopatrzenia  w sprzęt  rehabilitacyjny,  przedmioty
ortopedyczne  i  środki  pomocnicze  przyznawane  osobom
niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów.

Na  podstawie  przeprowadzonej  analizy  potrzeb  zgłaszanych  do
Powiatowego  Centrum  Pomocy  Rodzinie  należy  zabezpieczyć  środki  na
dofinansowania w zakresie rehabilitacji  społecznej,  w formie bezpośredniej
pomocy indywidualnym osobom np. na zakup środków pomocniczych (jak
aparaty  słuchowe,  cewniki),  przedmioty  ortopedyczne  (wózki  inwalidzkie,
protezy), sprzęt rehabilitacyjny, likwidację barier funkcjonalnych czy udział
w turnusach rehabilitacyjnych. Przewidziano także dofinansowanie rekreacji



osób  niepełnosprawnych  -  organizacja  pozarządowa  zgłosiła  także
zapotrzebowanie.

W ramach rehabilitacji  zawodowej zaplanowano pomoc indywidualnym
osobom  niepełnosprawnym w  rozpoczęciu  działalności  gospodarczej  oraz
refundację pracodawcom kosztów wyposażenia tworzonych stanowisk pracy.

Przedmiotowy projekt  został  zaopiniowany przez  Powiatową Społeczną
Radę ds. Osób Niepełnosprawnych – kserokopia opinii w załączeniu. 


