
 

UCHWAŁA NR  ……../….…./….…. 

RADY POWIATU W GRYFINIE 

 

z dnia ……………………………  

 

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

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 r.  

 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz art. 12a, art. 13 i art. 35a ust. 1 pkt 7  lit. a – d, pkt 

8, pkt 9, pkt 9a i pkt 9c oraz ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o  rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 426; 

zm. poz. 568, poz. 875, Dz. U. z 2021 r., poz. 159) w związku 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; zm. Dz. U. z 2019 r., poz. 1275) 

Rada Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje: 

 

§ 1. Określa się 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 2.521.857,00 zł w 2021 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 

 

 

 

 

 

 



 

Załącznik  

do uchwały nr …../….../….. 

Rady Powiatu w Gryfinie 

z dnia…………………… 

 

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW FINANSOWYCH PAŃSTWOWEGO 

FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 

PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU 

REHABILITACJI ZAWODOWEJ I  SPOŁECZNEJ  W 2021 r. – 

2.521.857,00 zł 

 

L.p. Nazwa zadania Kwota w złotych 

1. Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji. 25.992,00 zł 

2. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych. 

5.000,00 zł 

3. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej lub rolniczej. 

       120.000,00 zł 

4. Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego 

zaciągniętego na kontynuowanie działalności gospodarczej. 

           2.500,00 zł 

5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie.  

1.410.240,00 zł 

6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych.   

68.116,00 zł 

7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych. 

100.000,00 zł 

8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, 

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 

odrębnych przepisów.   

     

590.009,00 zł 

9. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób 

niepełnosprawnych. 

100.000,00 zł 

10. Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i 

zawodowej osób niepełnosprawnych. 

100.000,00 zł 

 Razem:     2.521.857,00 zł 

 

 

 



 

 

UZASADNIENIE 

 

1. Do zadań powiatu należy dofinansowywanie 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 2021 r. stanowi kwota 2.521.857,00 zł, w tym na 

dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej 1.410.240,00 zł. 

Mając na uwadze realizację zadań w latach ubiegłych i liczbę złożonych wniosków w 

roku bieżącym, przedkładam podział środków finansowych, jak w załączniku do 

projektu uchwały. 

4. Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. 

Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 
 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

mgr Bożena Stawiarska  

 

 

 


