
UCHWAŁA NR X/59/2015
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 29 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 roku 

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/29/2015 Rady Powiatu Jeleniogórskiego z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia 
zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015 r., §1 
otrzymuje brzmienie: 

"§1. Dokonuje się podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2015 r. w kwocie 1.146.675,00 zł na: 

- realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 
w kwocie 300.000,00 zł, 

- realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 
w kwocie 402.795,00 zł, 

- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy OT TWK, utworzonego 
w Kowarach w ramach realizacji obszaru F "Programu wyrównywania różnic między regionami II", zgodnie 
z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, w kwocie 443.880,00 zł."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2015 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Pokój
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Uzasadnienie
Pismem WEF/487/2015/w z dnia 9 lipca 2015 r. Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych poinformował Starostę Jeleniogórskiego o zmianach w planie finansowym PFRON 
i zwiększeniu wysokości środków przypadających wg algorytmu dla Powiatu Jeleniogórskiego na realizację zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w roku 2015 do kwoty 1.146.675,00 zł, tj. o kwotę 65.685,00 zł. 
Kwota zwiększenia zostanie przeznaczona na wsparcie finansowe zadań realizowanych przez Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie, tj. na dofinansowanie do likwidacji barier funkcjonalnych oraz zaopatrzenie w sprzęt 
rehabilitacyjny, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Z tych też względów podział ww. środków 
finansowych, po uzgodnieniu z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, przedstawia się 
następująco: 
- 300.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
- 402.795,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
- 443.880,00 zł przeznacza się na dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy OT 
TWK, utworzonego w Kowarach w ramach realizacji obszaru F "Programu wyrównywania różnic między 
regionami II". 
Ponadto w trakcie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, finansowanych ze 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, powstała oszczędność na zadaniu 
"dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych" 
w wysokości 1.605,00 zł. Oszczędność ta wynika z faktu rezygnacji osoby niepełnosprawnej z otrzymanego 
dofinansowania. Środki te zostaną przeznaczone również na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. 
W związku z powyższym zachodzi potrzeba dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi zadaniami z zakresu 
rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Aktualny podział środków przedstawia załacznik Nr 2 do 
niniejszej uchwały. 
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Załącznik nr 1 

do Uchwały Nr X/59/2015 

Rady Powiatu  Jeleniogórskiego 

z dnia 29 września 2015 r.  

 

 

 

 

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

zadania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2015 r. 

 

 

Wyszczególnienie 

 

Podstawa  

prawna* 

wydatku 

Kwota 

(zł) 

 

Udzielanie osobom niepełnosprawnym środków na 

podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na 

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 

 

 

 

art. 12a 

 

 

150.000,00 

 

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia 

stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, 

poniesionych przez pracodawcę 

 

 

 

art. 26e 

 

 

150.000,00 

 

Razem 

 

 

x 

 

300.000,00 

 

 

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zm.) 
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      Załącznik nr 2 

             do Uchwały Nr X/59/2015 

             Rady Powiatu Jeleniogórskiego 

             z dnia 29 września 2015 r. 

 

 

 

 

 Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2015 r. 

 

 

Lp. Wyszczególnienie Podstawa  

prawna * 

Kwota  

w zł 

1 Dofinansowanie uczestnictwa osób 

niepełnosprawnych i ich opiekunów w 

turnusach rehabilitacyjnych 

art. 35a ust. 1 pkt 7a 58.395,00 

2 Dofinansowanie likwidacji barier 

architektonicznych, technicznych i  w 

komunikowaniu się, w związku z  

indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych   

art. 35a ust. 1 pkt 7d 34.705,32 

3 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 

i turystyki 

art. 35a ust. 1 pkt 7b 23.607,22 

4 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 

i środki pomocnicze 

art. 35a ust. 1 pkt 7c 286.087,46 

 Razem x 402.795,00  

 

5 Dofinansowanie kosztów działalności 

warsztatów terapii zajęciowej 

art. 35a ust. 1 pkt 8 443.880,00 

 

 

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm.) 
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