
Uchwała Nr……/……/…….. 
Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia ……………………. 

 
  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 r. 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1445; zm.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1045 i poz. 1890) i art. 35a 
ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721; zm.:  
z 2010 r. Nr 217, poz. 1427, Nr 226, poz. 1475, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 209, poz. 
1243 i poz. 1244 i Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 986 i poz. 1456, z 2013 r. poz. 73, poz. 
675, poz. 791, poz. 1446 i poz. 1645, z 2014 r. poz. 598, poz. 877, poz. 1457 i poz. 1873 oraz 
z 2015 r. poz. 218, 493, poz. 1240, poz. 1273, poz. 1359, z 2016 r. poz.195.) w zw.  
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 926), 
Rada Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje: 
  
 
§ 1. Uchwała określa zadania, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi przez 
Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
na podstawie art. 48 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 
§ 2. Środki, o których mowa w § 1 w łącznej kwocie 1 619 264 zł w 2016 roku przeznacza  
się na zadania określone w załączniku do niniejszej uchwały.  
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                 Przewodniczący Rady 
 

                                                                                                      Roman Michalski 
 

 
 
 



 
                                                         Uzasadnienie do 

Uchwały Nr…../……./….. 
Rady Powiatu w Gryfinie 
z dnia …………………. 

 
1. Do zadań powiatu należy dofinansowywane ze środków PFRON zadań z zakresu 

rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
2. Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki finansowe 

przekazywane według algorytmu przez Prezesa Zarządu PFRON na realizację 
określonych zadań lub rodzajów zadań, 

3. Wysokość środków PFRON przypadających dla Powiatu Gryfińskiego według algorytmu 
na realizację zadań w 2015 r. stanowi kwota – 1.619 264,00 zł, w tym: na zobowiązania 
dotyczące działania warsztatów terapii zajęciowej, art. 35a ust. 1 pkt 8 – 959 760,00 zł.  
Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków  
w roku bieżącym wnioskuję o podjęcie uchwały i podział środków finansowych jak  
w załączniku nr 1 do projektu uchwały. 

4. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczna Radę ds. 
Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 

  
              
 
Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka 


