
ttŁOoSk 9«f-^

UCHWAŁA Nr t e  3 6  .2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIERPCU 

z dnia 191ipca 2021 r.

w sprawie wniesienia pod obrady Rady Powiatu projektu uchwały 
zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) oraz 
§ 64 ust. 1 pkt 2, § 77 ust. 1 Statutu Powiatu Sierpeckiego z dnia 28 grudnia 
2018r. (Dz. U. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 499 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje:

§ 1. Wnosi się pod obrady Rady Powiatu projekt uchwały zmieniającej 
Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację zadań z zakresu 
rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku - w brzmieniu stanowiącym 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

1. Andrzej Cześnik -  Przewodniczący Zarządu

2. Sławomir Olejniczak -  Członek Zarządu

3. Sławomir Krystek -  Członek Zarządu

4. Dariusz Twardowski -  Członek Zarządu

5. Marek Chyliński -  Członek Zarządu



PROJEKT

UCHWAŁA Nr . .2021
RADY POWIATU W SIERPCU 

z dnia...................  2021 r.

zmieniająca Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r.

Na podstawie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku
0 samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.) w związku 
z art. 35a ust.l i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej
1 społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 573) uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 201 .XXXI.2021 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia
02 kwietnia 2021 r. w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na realizację 
zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 r., § 1. otrzymuje 
brzmienie:

„Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
przyznane Powiatowi na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej 
i społecznej w 2021 r. przeznacza się na realizację zadań w wysokościach”:

Lp. Nazwa zadania
Limit 

środków 
w zł

I. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej 1519 868

1. Dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych 200 000

2.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze

480 988

3. Dofinansowanie likwidacji barier technicznych 40 000
4. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych 148 000
5. Działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej 650 880

OGÓŁEM 1 519 868

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sierpcu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



Uzasadnienie do projektu 
UCHWAŁY Nr .2021

RADY POWIATU W SIERPCU
z dnia 2021 roku

zmieniającej Uchwałę w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przyznanych Powiatowi na 
realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2021 roku

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
pismem z dnia 18.02.2021 r. przekazał informację o wysokości środków 
finansowych, przypadających Powiatowi Sierpeckiemu wg algorytmu, 
wyliczonych zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. 
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim
i powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1605 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 2021 poz. 573).

Wysokość limitu na rok 2021 wyniosła 1 519 868 zł, w tym 650 880 zł na 
działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej.

Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu pismem z dnia 01.07.2021 r. 
poinformował, że środki PFRON w wysokości 80 000 zł przeznaczone na 
zadania związane z rehabilitacją zawodową nie zostaną wydatkowane z powodu 
braku zainteresowania osób niepełnoprawnych.

W związku z powyższym zachodzi potrzeba dokonania podziału 
powyższych środków PFRON na zadania pozwalające na ich wydatkowanie.

Zaproponowany plan podziału powstał w wyniku ustaleń realizatorów 
zadań Powiatowego Urzędu Pracy i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych wyraziła opinię 
w niniejszym temacie.


