
UCHWAŁA NR XXIV/155/2020 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

w sprawie  zmiany uchwały 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 2020 r. 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2020 r. 
poz. 920 tj.) 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 2020 r. poz. 426 ze zm.: Dz. U. z 2020 r. 
poz. 568 i poz 875 ) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XIX/135/2020 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 5 czerwca 2020r. 
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 2020 r. zmienia się załącznik, który otrzymuje brzmienie zgodne 
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 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/155/2020 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 6 listopada 2020 r. 

Środki finansowe z PFRON 

 
Lp.  

 
Nazwa zadania  

Proponowany 
podział 

w 2020 r. 
(zł.)  

1.  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)  

 
 

0 

2.  Łącznie rehabilitacja zawodowa :  0  
3.  Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych ( art. 35 a ust. 1 pkt 7 )  
4.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

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

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

6. Dofinansowanie  sportu, kultury,  rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7)  

 
 
 

537.561 

7. Zadania zlecane zgodnie z art. 36 (art. 35 a ust.1 pkt 9c) 5.000 
8.  Łącznie rehabilitacja społeczna: 

 
542.561 

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

717.360  

10.  OGÓŁEM:  1.259.921 
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Uzasadnienie

W dniu 23.10.2020r. wpłynęła z Powiatowego Urzędu Pracy w Rawie Mazowieckiej informacja, że
przyznane na ten rok środki finansowe PFRON przeznaczone na realizację zadań z zakresu
rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wysokości 25.000 zł. nie zostaną wykorzystane.

W związku z tym proponuje się przesunięcie kwoty 25.000 zł. z zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej
osób niepełnosprawnych pod nazwą "Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku pracy określone
w ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukują pracy
niepozostające w  zatrudnieniu (art. 35 ust 1 pkt 6a ustawy) na realizację zadań z zakresu rehabilitacji
społecznej osób niepełnosprawnych.

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych realizowane są przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie i zwiększenie kwoty przeznaczonej na ich realizację sprawi, że większa ilość
wniosków osób niepełnosprawnych zostanie zrealizowana w bieżącym roku.
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