
projekt Nr 5 
 

UCHWAŁA NR …………………. 
 

RADY POWIATU W OTWOCKU 
z dnia ……………………………. 

 
w sprawie zmiany uchwały Nr 102/XIV/16 Rady Powiatu w Otwocku  

z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej                   
i społecznej, na które zostaną przeznaczone środki PFRON 

 
 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), w związku z art. 35a                       
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721                                 
z późn. zm.) oraz w związku z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 roku                  
w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 88, poz. 808                          
z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. Załącznik do uchwały Nr 102/XIV/16 z dnia 17 maja 2016 r. otrzymuje brzmienie 
jak w załączniku do niniejszej uchwały. 

 
§  2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie                   

w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku. 

 
§ 4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adwokat Marcin Bandura 



Załącznik 
do uchwały Nr …………….. 

Rady Powiatu w Otwocku 
z dnia ……..……….. 

 
 

Plan finansowy podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnoprawnych dla Powiatu Otwockiego na rok 2016 

Środki finansowe na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 
 
 

L.p.  Rodzaj zadania  Plan na 
2016 r.  

(w PLN)  
1.  Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) 
0 

2. 
 

Udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego, 
zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności 
gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego 
(art. 13) 

0 

3. Dokonywanie zwrotu kosztów: adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób 
niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem 
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb 
wynikających z ich niepełnosprawności; adaptacji lub nabycia urządzeń 
ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie                
w zakładzie pracy; zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników 
niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych 
do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności; rozpoznania przez służby 
medycyny pracy w/w potrzeb (art. 26) 

0 

4. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikom niepełnosprawnym (art. 26d) 

0 

5. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby 
niepełnosprawnej (art. 26e) 

0 

6. Finansowanie  wydatków na usługi lub instrumenty rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) 

2 819 

7. Finansowanie kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych (art. 40) 
 

1 142 

8. Zwrotu kosztów szkolenia poniesionych przez pracodawcę na szkolenie 
zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41) 

0 

9. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej                    
(art. 35a ust. 1 pkt 8 ) 

1 615 596 

10. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a)  

100 000 

11. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych                 
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b), w tym dzieci i młodzież 

0 

12. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne        
i środki pomocnicze (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)  

367 207 

13. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                   
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d)  

77 876 

14. Dofinansowanie rehabilitacji dzieci i młodzieży (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. e) 50 000 

15. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika                    
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. f) 

0 

Ogółem 2 214 640 
 
 
 



Uzasadnienie 
 

Obowiązujące zapisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej        
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 
poz. 721 z późn. zm.) umożliwiają samorządom terytorialnym dokonywanie wydatków                          
z zakresu realizacji zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach rehabilitacji 
zawodowej i społecznej zgodnie z lokalnymi potrzebami.  
 W związku z niewykorzystaniem w całości kwot planowanych na likwidację barier 
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz wydatków na szkolenia i staże 
osób niepełnosprawnych, proponujemy dokonanie przesunięcia niewykorzystanych środków  
w łącznej kwocie 17 163 zł na zwiększenie innego zdania tj. dofinansowanie zaopatrzenia                    
w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. 
     Kompetencją Rady Powiatu jest podjęcie decyzji w tej sprawie.   
 
 
Opracowała: 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Otwocku Małgorzata Woźnicka 
 
 
 
 
Sekretarz Powiatu 
Zbigniew Rak 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


