
UCHWAŁA NR LIII/299/2022 
RADY POWIATU RAWSKIEGO W RAWIE MAZOWIECKIEJ 

z dnia 29 listopada 2022 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 2022 r. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U.               
z 2022 r. poz. 1526) 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 2021 r. poz. 573 ze zm.:  Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1981, Dz.U. z 2022 r. poz. 558, poz.1700, poz.1812) Rada Powiatu Rawskiego uchwala, co 
następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLII/254/2022 Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej z dnia 25 marca 2022 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 2022 r., zmienionej Uchwałą Nr L/287/2022 Rady Powiatu Rawskiego 
z dnia 30 września 2022 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 LIII/299/2022 

Rady Powiatu Rawskiego w Rawie Mazowieckiej 

z dnia 29 listopada 2022 r. 

Środki finansowe z PFRON 

 
Lp.  

 
Nazwa zadania  

Proponowany 
podział 

w 2022 r. 
(zł.)  

1.  Jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności  gospodarczej, rolniczej, lub 
wniesienia wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12 a) 

 
0 

2. Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej art. 26 e 0 

3.  Łącznie rehabilitacja zawodowa :  0  

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

193.449 

5.  Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit.c)  
 

357.803 

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

102.575 

7. Zlecanie zadań zgodnie z art. 36 (art. 35 a ust.1 pkt 9c) 10.000 

8.  Łącznie rehabilitacja społeczna: 
 

663.827 

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

906.360  

10.  OGÓŁEM:  1.570.187 
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Uzasadnienie 

W dniu 19.10.2022 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 października 2022 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym. Niniejszym rozporządzeniem m.in. 
zwiększona została wysokość kwoty na dofinansowanie kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika 
w warsztacie terapii zajęciowej w 2022 roku  i wynosi 25.896,00 zł. W związku z tym łączna kwota dla Powiatu 
Rawskiego na dofinansowanie kosztów działalności WarsztatuTerapii Zajęciowej w 2022 roku to 906.360,00 zł. 

Ponadto w związku z realizacją przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zadań z zakresu rehabilitacji 
społecznej proponuje się przesunięcie kwoty 6.551,00 zł z zadania „Dofinansowanie uczestnictwa osób 
niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a) " oraz kwoty 
28.049,00 zł z zadania ”Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. d)"   
na realizację zadania  pod nazwą "Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
(art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c)". 

Na chwilę obecną zaspokojone zostały potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania 
turnusów rehabilitacyjnych oraz likwidacji barier funkcjonalnych, natomiast wyczerpane zostały środki  
przeznaczone na realizację w roku 2022 zadania  pod nazwą "Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt 
rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów  art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. c". Przesunięcie łącznej kwoty w wysokości 
34.600,00 zł na realizację w/w zadania pozwoli na zrealizowanie w bieżącym roku większej liczby wniosków 
osób niepełnosprawnych w tym zakresie. 
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