
Uchwała Nr XXXI/212/2013 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 30 września 2013 r.  

 

w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2013 roku 

 

Na podstawie 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.           

z 2013 r.  poz. 595 z późn. zm.) i art. 35 a 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 z późn. 

zm.) 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 (Dz. U. Nr 96, poz. 861 z późn. zm.), uchwala się: 

§ 1 

 

w Uchwale Nr XXVII/185/2013 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 18 marca 2013 r. w 

sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2013 r.,  zmieniającą Uchwałą Nr XXVIII/195/2013 Rady Powiatu w Nowym 

Dworze Gdańskim z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 r. zmienia się treść Załącznika Nr 1 poprzez 

zmiany w podziale środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

poszczególne zadania realizowane w Powiecie Nowodworskim w 2013 r. .  

Zmiana planu wynika z potrzeby efektywnej gospodarki środkami finansowymi w związku z obsługą zadań 

wspomagających osoby niepełnosprawne. 

 

§ 2 

 

Zmniejsza się dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnoprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych ( art. 35a pkt 7a) o kwotę 7.742,00  

Zmniejsza się środki na finansowanie kosztów szkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40) o 

kwotę 189,28 

Zwiększa się dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze osobom niepełnosprawnym (art. 35a pkt 7c) o kwotę 7.931,28 

 

§ 3 

Plan po zmianach przedstawia Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. 

 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



                     Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Rady Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim 

Nr XXXI/212/2013 

z dnia 30 września 2013 r.  
 
 

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  

na poszczególne zadania realizowane w Powiecie Nowodworskim w 2013 r. 

 

Lp. Zobowiązania z lat poprzednich realizowane w 2013 r. 

 

Wysokość środków 

 

1. 

 

Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej (art.35a 

ust.1 pkt. 8) 

 

976 536  

 

 

 

Lp. Środki przeznaczone na realizację zadań w 2013 r. 293 440 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Rehabilitacja społeczna 

 dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób 

niepełnoprawnych i ich opiekunów (art. 35a ust. 1 pkt 7a) 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

niepełnosprawnych (art.35a ust. 1 pkt 7b) 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze osób niepełnosprawnych  (art.35a 

ust. 1 pkt 7c) 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi 

potrzebami osób niepełnosprawnych (art.35a ust.1 pkt 7d) 

 dofinansowanie usług tłumacza języka migowego - przewodnika 

(art.35a ust. 1 pkt 7f) 

 

Rehabilitacja zawodowa 

 zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy (art. 26e) 

 przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do 

spółdzielni socjalnej (art. 12a) 

 finansowanie kosztów szkolenia zawodowego osób 

niepełnosprawnych (art. 40) 

193 629,28 

22 258 

  

   500 

 

156 931,28 

 
 

13 440 

    

 

500 

  

 
99 810,72 

 

31 630 

58 370 

 

 

9 810,72 

                                                                Razem 1 269 976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

    Zgodnie z brzmieniem art.35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 127, 

poz.721 z późn. zm.) Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki 

finansowe otrzymane wg algorytmu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób  

Niepełnosprawnych w Warszawie oraz limit środków na poszczególne zadania, które realizowane 

będą w 2013 roku. 

 W roku bieżącym dofinansowaniem uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym zostały objęty 

dzieci oraz młodzież ucząca się i niepracująca do 24 roku życia. Osoby dorosłe nie otrzymały 

dofinansowania z powodu niewystarczających środków. Na powyższe dofinansowanie 

przeznaczono 30.000,00.  Kwota ta wynikała z analizy złożonych wniosków w poprzednich latach. 

Nadmienić należy także, iż wnioski składane w ubiegłych latach przez wymienioną powyżej grupę 

najpóźniej składane były do końca lipca. Do chwili obecnej przyznano dofinansowanie  

uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym na kwotę 22.258,00. Istnieje obawa, że pozostająca kwota 

7.742,00 nie zostałaby wykorzystana, gdyż więcej wniosków o dofinansowanie dla dzieci i 

młodzieży nie wpłynęło, a trudno byłoby podzielić tę kwotę na niepełnosprawne osoby dorosłe. 

 Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim w wyniku oszczędności, które 

powstały na finansowaniu szkoleń zawodowych osób niepełnosprawnych przekazuje kwotę 189,28 

na rehabilitację społeczną.  

 Kwota 7.931,28 wynikająca z powyższych oszczędności może zostać przeznaczona na 

dofinansowanie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków 

pomocniczych, gdyż na tych zadaniach występują duże niedobory. 

W związku z powyższym, analiza wydatków poniesionych na realizację zadań powiatu 

realizowanych z PFRON oraz złożonych wniosków wykazuje potrzebę przeniesienia środków 

pomiędzy zadaniami w celu właściwego wykorzystania. 

       Wobec powyższego zasadna jest zmiana Uchwały Nr XXVIII/195/2013 z dnia 21 maja 2013 r.    

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim.  

            
 


