
UCHWAŁA NR XLIV/224/2018
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r.

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 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1868 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2018 r. w kwocie 1.041.371,00 zł na: 

- realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w kwocie 100.000,00 zł, 

- realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie 461.491,00 zł, 

- dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy OT TWK w Kowarach w kwocie 
479.880,00 zł. 

§ 2. Wykaz zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, finansowanych ze środków PFRON, przedstawia 
załącznik Nr 1 do ww. uchwały. 

§ 3. Wykaz zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy 
OT TWK w Kowarach, finansowanych ze środków PFRON, przedstawia załacznik Nr 2 do ww. uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od 1 stycznia 2018 r. 

 

Przewodniczący Rady 

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie
Przepisy art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych nadały Radzie Powiatu uprawnienia do określenia w formie uchwały zadań, na które 
mogą być przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Według informacji przekazanej przez Prezesa Zarządu PFRON, powiat jeleniogórski otrzyma z PFRON w 2018 r. 
środki finansowe na realizację zadań w łącznej kwocie 1.041.371,00 zł. Podziału przedmiotowych środków 
dokonano w uzgodnieniu z Powiatową Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych, w następujący sposób: 
- 100.000,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, 
- 461.491,00 zł przeznacza się na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, 
- 479.880,00 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". 
Kwota przypadająca powiatowi według algorytmu na realizację zadań ustawowych (w tym finansowania bieżącej 
działalności warsztatów terapii zajęciowej) określana jest na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2015 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Zgodnie z ww. 
przepisami, środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii dla powiatu określa się 
na podstawie iloczynu liczby uczestników WTZ wynikającej z podpisanych przez powiat umów do dnia 31 grudnia 
roku poprzedzającego rok, na który obliczany jest algorytm i kwoty środków na dofinansowanie kosztów rocznego 
pobytu jednego uczestnika w warsztacie w wysokości 15.996,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. 
w zajęciach Warsztatu Terapii Zajęciowej Przy OT TWK w Kowarach uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych. 
W związku z tym wysokość środków PFRON przypadających w 2018 r. powiatowi jeleniogórskiemu według 
algorytmu uwzględnia koszty bieżącej działalności warsztatu. 
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Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIV/224/2018 
Rady Powiatu Jeleniogórskiego
z dnia 28 marca 2018 r.
 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
zadania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Wyszczególnienie
Podstawa 
prawna* 
wydatku

Kwota
(zł)

Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia 
stanowiska dla osoby niepełnosprawnej, 
poniesionych przez pracodawcę

art. 26e 100.000,00 

Razem x 100.000,00 

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)
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          Załącznik nr 2
     do Uchwały Nr XLIV/224/2018 
     Rady Powiatu Jeleniogórskiego
     z dnia 28 marca 2018 r. 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 
zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych w 2018 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 80.000,00

2 Dofinansowanie likwidacji barier 
architektonicznych, technicznych i  w 
komunikowaniu się, w związku z  
indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych  

art. 35a ust. 1 pkt 7d 80.000,00

3 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji 
i turystyki

art. 35a ust. 1 pkt 7b 29.963,67

4 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne 
i środki pomocnicze

art. 35a ust. 1 pkt 7c 271.527,33

Razem x 461.491,00

5 Dofinansowanie kosztów działalności 
warsztatów terapii zajęciowej

art. 35a ust. 1 pkt 8 479.880,00

* Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.)
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