
 

UCHWAŁA NR  ……../….…./….…. 
RADY POWIATU W GRYFINIE 

 
z dnia ……………………………  

 
w sprawie zmiany Uchwały Rady Powiatu nr XXXVI/268/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 
r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.  
 
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526) oraz art. 12a, art. 13 i art. 35a ust. 1 pkt 7  lit. a - d, 
pkt 8, pkt 9, pkt 9 a 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 2021 
r., poz. 573, poz. 1981, Dz. U. z 2022 r. , poz. 558) 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. W Uchwale Rady Powiatu nr XXXVI/268/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie 
określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych w 2022 r., załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 
1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1, nie ulegają zmianie. 

§ 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 2022 r. – 
2.668.730,00 zł 

 

L.p. Nazwa zadania Kwota w złotych 

1. Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla instytucji. 36.709,69 zł 

2. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania 
zawodowego osób niepełnosprawnych. 

0,00 zł 

3. Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej lub rolniczej. 

       92.741,40 zł 

4. Zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników 
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu  

         0,00 zł 

5. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 
zajęciowej w Gryfinie i Goszkowie.  

1.566.240,00 zł 

6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 
niepełnosprawnych.   

81.535,00 zł 

7. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 
komunikowaniu się i technicznych. 

         64.245,31 zł 

8. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane 
osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych 
przepisów.   

    

       453.165,60 zł 

9. Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób 
niepełnosprawnych. 

290.000,00 zł 

10. Zlecenie zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i 
zawodowej osób niepełnosprawnych. 

84.093,00 zł 

 Razem:     2.668.730,00 zł 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 
1. Do obowiązków powiatu należy dofinansowywanie ze środków PFRON zadań z 

zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej. 
2. 14 kwietnia 2022 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę nr XXXVI/268/2022 

dotyczącą podziału środków PFRON. 
Na zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy przeznaczono kwotę 
170.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego naboru wpłynął tylko jeden wniosek o 
przyznanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub 
rolniczej w kwocie 92.741,40 zł. W związku z czym, istnieje potrzeba przeniesienia 
niewykorzystanych  środków w łącznej kwocie 77.258,60 zł z następujących zadań: 
-  zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników pomagających 
pracownikowi niepełnosprawnemu - 25.000,00 zł, 
- jednorazowe środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej i rolniczej – 
47.258,60 zł, 
- finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób 
niepełnosprawnych -  5.000,00 zł. 
Niewykorzystane środki pozostały także na zadaniu dot. zlecenia zadań z zakresu 
rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych w kwocie 5.907,00 zł. - 
Na zadanie to zaplanowano 90.000,00 zł. W wyniku ogłoszonego konkursu ofert 
przyznano dofinansowanie do dwóch wniosków w łącznej kwocie  84.093,00 zł. 
Niewykorzystane środki w łącznej kwocie 83.165,60 zł proponuje się przenieść na 
zadanie dot. dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze, przyznawane osobom niepełnosprawnym na 
podstawie odrębnych przepisów. Na zadanie to zaplanowano 370.000,00 zł. Obecnie 
w związku z dużą ilością składanych wniosków do wykorzystania pozostało jedynie 
3.989,61 zł  Na rozpatrzenie wniosku oczekuje 177 osób.   Pozostające na tym zadaniu 
środki są niewystarczające w stosunku do występujących potrzeb.  

3. Projekt Uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę 
ds. Osób Niepełnosprawnych w Gryfinie. 

 

 

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie 

mgr Bożena Stawiarska 

 

 

 

 

 


