
UCHWAŁA NR XXIV/117/2020 
RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem 

wysokości tych środków na rok 2020 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 920) oraz art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm" uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXI/102/2020 Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 21 kwietnia 2020 r. 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych dla Powiatu Sępoleńskiego, wraz ze wskazaniem wysokości tych środków na rok 2020 § 
1 otrzymuje brzmienie: 

„Zatwierdza się plan wydatków na 2020 rok ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w łącznej kwocie 1.507.922,00 złotych i przeznacza się je na następujące 
zadania: 

1) rehabilitacja zawodowa 

2) rehabilitacja społeczna 

40.000,00 złotych, 

1.467.922,00 złotychzgodnie z załącznikiem do uchwały".. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Sępólnie Krajeńskim. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 568 i 875. 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/117/2020 

Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

Propozycja podziału 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych 
z uwzględnieniem przeniesień między zadaniami w limicie środków dla Powiatu Sępoleńskiego w 2020 roku 

L 
P-

Wyszczególnienie 

Podział środków 
z 

uwzględnieniem 
limitu PFRON 

na 2020r. 

Zmniejszeni 
a 

Zwiększenia 
Plan 

na 2020r. 
po zmianach 

1 2 3 4 5 6 
Razem rehabilitacja zawodowa i społeczna 1.507.922,00 30.000,00 30.000,00 1.507.922,00 

I Rehabilitacja zawodowa 70.000,00 30.000,00 0 40.000,00 

1 Finansowanie wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych 
poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu (art. 11) 15.000,00 5.000,00 0 10.00,00 

2 Dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 
spółdzielni socjalnej (art. 12a) 25.000,00 25.000,00 0 0 

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 0 0 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 0 0 0 

5 Zwrot kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy 
(art. 26d) 0 0 0 0 

6 Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e) 25.000,00 0 0 25.000,00 

7 Szkolenia osób niepełnosprawnych (art. 11, art.40, art. 41) 5.000,00 0 0 5.000,00 

1 2 3 4 5 6 
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II Rehabilitacja społeczna 1.437.922,00 0,00 30.000,00 1.467.922,00 

1 Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 
(art. 35aust.l pkt.7 lit.a) 140.000,00 0 0 140.000,00 

2 Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 
(art. 35aust.l pkt.7 lit.b) 10.000,00 0 0 10.000,00 

3 Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobie 
niepełnosprawnej na podstawie odrębnych przepisów (art.35a ust.l pkt.7 lit.c) 214.110,00 0 0 214.110,00 

4 Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny (art. 35a ust.l pkt.7 lit.c) 10.000,00 0 0 10.000,00 

5 Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych, w komunikowaniu się w związku z 
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a ust.l pkt.7 lit.d) 100.000,00 0 30.000,00 130.000,00 

6 Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika (art.35a ust. 1 pkt. 7 lit.f) 500,00 0 0 500,00 

7 Dofinansowanie kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej dla 47 uczestników (art. 35a ust.l pkt. 8) 963.312,00 0 0 963.312,00 

Wskazane w powyższej tabeli artykuły dotyczą ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.). 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa 

zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

przekazane powiatowi przez Prezesa Zarządu PFRON według algorytmu na dany rok kalendarzowy. 

W związku z występującymi potrzebami dokonano przesunięć środków z zadań w ramach 

rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie 

Kraj., na zdania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, realizowanych przez Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Sępólnie Kraj. z siedzibą w Więcborku, określonych w ustawie z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 

2020 r., poz. 426 z późn. zm.). 

Przyjęcie niniejszej uchwały Rady Powiatu w Sępólnie Krajeńskim jest w pełni zasadne. 

Przewodniczący Rady Powiatu 
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