
Uchwała Nr 81/436/2016 

Zarządu Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia 14 marca 2016 r. 

 
W sprawie przyjęcia projektu uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie 

określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom powiatowym w 
roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, należących zgodnie z 
ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy rodzinie 
i kierowników powiatowych urzędów prac.  

 

                          Na podstawie art. 32  ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 

o samorządzie powiatowym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz.1445 ze zmianami), Zarząd 

Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Powiatu Stalowowolskiego w sprawie określenia 

zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów 

pomocy rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  

 

§ 2. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 



(projekt)  

Uchwała Nr ........................... 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia .............................. 

 

 
w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazywane przez Prezesa Zarządu Funduszu samorządom 

powiatowym w roku 2016 na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, 

należących zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych do kompetencji: starostów, powiatowych centrów pomocy 

rodzinie i kierowników powiatowych urzędów pracy.  

 

 

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 1445 ze zmianami) oraz art. 35 a ust. 3 

ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych ( tekst jednolity z 2011r. Dz. U. Nr 127, poz. 721 z późniejszymi 

zmianami) Rada Powiatu Stalowowolskiego uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

 

Ustala się szczegółowe zadania z zakresu  zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych, na które przekazywane są środki Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w  roku 2016, które stanowią załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Stalowowolskiego. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń 

Starostwa, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy. 

 

 
Zaakceptowano: 

Tomasz Brymora – Dyrektor PCPR 

Aleksander Szczęch – Radca prawny 

Zarząd Powiatu 



(projekt) 

Załącznik Nr 1 

do uchwały Nr ………………… 

Rady Powiatu Stalowowolskiego 

z dnia ………………..……….  
  

Wykaz szczegółowych zadań z zakresu zatrudnienia i rehabilitacji zawodowej i społecznej osób 

niepełnosprawnych wraz z podziałem środków na realizację tych zadań w 2016 r. 

 

 
Lp. Określenie zadania Kwota przekazana przez PFRON 

 

I   Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych 
 Nazwa zadania Podział środków w 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  ( art.11) 

106 900,00 

2. 
Udzielanie osobom niepełnosprawnym  jednorazowo 

środków na podjęcie działalności gospodarczej(art.12a) 
160 000,00 

3. 
Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk 

pracy dla osób niepełnosprawnych (art.26e) 
160 000,00 

4. 

Dokonywanie zwrotu  kosztów zatrudnienia  

pracowników  pomagających pracownikom 

niepełnosprawnym  w pracy  (art.26d) 

74 600,00 

5. 

Dokonywanie zwrotu kosztów adaptacji lub nabycia 

urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej 

wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie 

pracy/zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek 

pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń 

technologii wspomagających lub przystosowanych do 

potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 

ust.1 pkt.1b i c) 

40 000,00 

                                                           Razem 541 500,00 

 

II   Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych 

     6. 

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych i ich 

opiekunów (art. 35a ust.1 pkt 7 lit. a) 

w tym: 

 

225 000,00 

7. 
Dofinansowanie kosztów działalności warsztatów terapii 

zajęciowej (art. 35 a ust.1 pkt 8) – zobowiązania 
2 159 460,00 

8. 

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się  i technicznych w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

(art.35a ust.1 pkt 7 lit. d) 

 

 

80 000,00 

9. 

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji  

i turystyki osób niepełnosprawnych ( art.35a ust.1 pkt 7 

lit. b) 

 

 

5 000,00 

 

10. 

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (art. 35a 

ust. 1 pkt. 7 lit. c) 

 

230 000,00 

11. 
Dofinansowanie  usług  tłumacza języka  migowego lub 

tłumacza  przewodnika(art.35a ust.1 pkt 7 lit.f) 

1 488,00 

 Razem 2 700 948,00zł. 

 Razem środki dla Powiatu w 2016 r. 3 242 448,00 zł. 



UZASADNIENIE  

  

 

 

 w sprawie określenia zadań finansowanych w 2016 r. ze środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

 

 

Zarząd PFRON przekazał informację o wysokości środków PFRON przypadających w 

Powiecie Stalowowolskim w 2016 r. na realizację zadań  określonych ustawą  z dnia 27 

sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu  osób 

niepełnosprawnych (tekst jednolity z 2011 r. Nr 127, poz. 721 ze zmianami). 

Środki  na realizację zadań  określonych ustawą jak wyżej przewidziano w wysokości  

3 242 448,00 zł. z przeznaczeniem na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej 

osób niepełnosprawnych i wyliczone zostały  zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 

dnia 13 maja 2003 r. w sprawie  algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób  Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. Nr 

88,poz.808 ze zm.). 

 

Podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 

Stalowa Wola 11.03.2016 r. 

 

 

 Janusz Zarzeczny 

 Starosta Stalowowolski 

 (podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym) 

 

 


