
UCHWAŁA NR XXIV/173/2013
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ

z dnia 21 marca 2013 r.

w sprawie określenia zadań związanych z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz 
wysokości środków finansowych otrzymanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych, przeznaczonych na realizację tych zadań w 2013 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1592; ze zmianami z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200, 
poz. 1688 Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz 1759;; z 2007 r. 
Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 poz. 1458: z 2009 Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; 
z 2010 r. Nr 28 poz.142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r .Nr 21 poz 113, Nr 
149,poz.887, Nr 217, poz 1281 ) oraz art. 35 a ust. 3 i art.48 ust. 1 pkt 1 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 zmianami z 2011 r. Nr.171, poz.1016, Nr 209, poz. 1243, Nr 209 poz .1244, z . Nr 291 poz. 1707; z 2012 Nr 
986, Nr 1456; z 2013 Nr 73) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się zadania , na które przeznaczone zostaną w 2013 r. środki finansowe Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i dokonuje podziału tych środków zgodnie z załącznikiem do niniejszej 
Uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Rawskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

Przewodnicząca Rady Powiatu 
Rawskiego 

Maria Charążka

Id: EE65C35D-58C0-440C-A2DC-669642C025DB. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/173/2013 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 21 marca 2013 r. 

Środki finansowe z PFRON 

 

Lp
. 

Nazwa zadania 
Proponowan

y podział 
w 2013 r. 

(zł.) 

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

9.000 

2. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone w ustawie o promocji 
w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające 
w zatrudnieniu zgodnie z art.11( art. 35a ust 1 pkt 6a)) 

3. Przyznawanie osobom niepełnosprawnym jednorazowych środków na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a) 

4. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na: adaptację 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 (art.26 ust.1 pkt 1), adaptację lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie 
niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy(art.26 ust. 1 pkt 1b) zakup 
i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii 
wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust 
1 pkt 1c) rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w pkt 1-1c ust. 1 art. 26 
(art. 26 ust 1 pkt 2) 

5. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom 
niepełnosprawnym w pracy (art.26d) 

6. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26 e) 
7. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40 ) 

60.000 

8. Łącznie rehabilitacja zawodowa : 69.000 
9. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych ( 

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

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7) 

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

12. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika (art.35a ust.1 pkt 7) 

395.393 

13. Zadania zlecane zgodnie z art. 36 (art. 35 a ust. 1 pkt 9c) 16.000 
14. Łącznie rehabilitacja społeczna: 411.393 

15. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 35 ust.1 pkt 8) 517.860 
16 OGÓŁEM: 998.253 
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Uzasadnienie

W dniu 21.02.2013 roku wpłynęła informacja, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych dokonał podziału na poszczególne powiaty środków finansowych przeznaczonych na 

zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami). 

Powiat Rawski na realizację tych zadań w bieżącym roku otrzymał kwotę 998.253 zł. Zgodnie z art. 35a ust. 

3 cytowanej ustawy Rada Powiatu określa zadania, na które przeznacza środki finansowe określone w art. 

48 ust. 1 pkt 1. W związku z powyższym poszczególne zadania oraz kwoty przeznaczone na ich realizację 

określono w załączniku do niniejszej uchwały. Dokonując podziału środków finansowych na poszczególne 

zadania kierowano się potrzebami w tym zakresie oraz zapotrzebowaniem zgłoszonym przez Powiatowy 

Urząd Pracy, który realizuje część zadań wynikających z ustawy. 

Środki finansowe w wysokości 517.860 zł, przeznaczone są na dofinansowanie w 2013 r. kosztów 

działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej, działającego przy Samorządowym 

Stowarzyszeniu Rozwoju Ziemi Rawskiej. Kwota ta stanowi 90% kosztów działalności Warsztatu ( zgodnie 

z art. 68c ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych). 
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