
                             Załącznik
do Uchwały Nr XXVIII/161/2009

             Rady Powiatu w Sępólnie Kr.
 z dnia 4 marca 2009r.

Podział
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych
 z uwzględnieniem przyznanego limitu środków dla powiatu sępoleńskiego na 2009 rok.

Lp. Wyszczególnienie

 Podział środków 
z 

uwzględnieniem 
limitu PFRON

 na 2009r.
1 2 3

Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna           962.144,00
I Rehabilitacja zawodowa  135.000,00

1 Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy 
i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11)      9.000,00   

2 Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej  (art. 12a)    70.000,00

3 Dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne 
na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub dzierżawionego gospodarstwa rolnego (art. 13) 0

4
Zwrot  kosztów poniesionych  przez  pracodawcę  w  związku  z  przystosowaniem  tworzonych  lub  istniejących  stanowisk  pracy, 
stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich zatrudnionych oraz z rozpoznaniem przez służby medycyny 
tych potrzeb (art. 26)

0

5 Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d) 0
6 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e)   50.000,00
7 Zwrot kosztu wynagrodzenia osoby niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie społeczne od tego wynagrodzenia (art. 26f)   0
8 Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40)   6.000,00
9 Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art.. 41) 0
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1 2 3
II Rehabilitacja społeczna          827.144,00

1 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust.1 pkt.7 lit.a): 130.000,00

2 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt.7 lit.b) 50.000,00 

3 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobie 
niepełnosprawnej na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust.1 pkt.7 lit.c)          103.264,00

4 Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych  (art.35a ust.1 pkt.7 lit.d) 40.000,00

5 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 
(art.35a ust.1 pkt.7 lit.d) 60.000,00

6 Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej dla 30 uczestników          443.880,00

2



3


	Podział
	Wyszczególnienie
	Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna


