
 

 

UCHWAŁA Nr XXIII/166/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

w sprawie zmiany planu finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2016 roku 

 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 814 z poźn. zm.)  w związku z 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.) i § 1 ust.1 pkt 1 

rozporządzenia 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) uchwala 

się: 

 

§ 1. 

 

W Uchwale Nr XVI/112/2016 Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 29 marca 2016 

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

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 roku, zmienioną Uchwałą Nr XXI/154/2016 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 września 2016 r. w sprawie zmiany planu 

finansowego środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2016 

roku zmienia się treść Załącznika Nr 1 poprzez zmiany w podziale środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na poszczególne zadania realizowane              

w Powiecie Nowodworskim w 2016 r.   

 

§ 2. 
 

1. Zmniejsza się dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób 

niepełnoprawnych i ich opiekunów (art. 35 a ust. 1 pkt 7a ustawy o rehabilitacji zawodowej i 

społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) o kwotę 450,00 zł (słownie: czterysta 

pięćdziesiąt złotych 00/100) 

2. Zwiększa się dofinansowanie na zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze osobom niepełnosprawnym (art. 35a ust. 1 pkt 7c ustawy   

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)  

o kwotę 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) 

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 



 

 

 

 

 
               Załącznik Nr 1 do 

Uchwały Rady Powiatu 

w Nowym Dworze Gdańskim 

Nr XXIII/166/2016 

z dnia 25 listopada 2016 r. 

 

 

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

poszczególne zadania realizowane w Powiecie Nowodworskim w 2016 r. zgodnie z przepisami 

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

niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721 z późn. zm.) 

 

Lp. Zobowiązania z lat poprzednich realizowane w 2016 r. 

 

Wysokość środków 

w PLN 

1. 
Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii 

zajęciowej (art.35 a ust.1 pkt. 8 ustawy) 
 

1 055 736  

L.p. Środki przeznaczone na realizację zadań w 2016 r. 336 011 

1. Rehabilitacja społeczna 286 011 

 dofinansowanie uczestnictwa w turnusach 

rehabilitacyjnych osób niepełnoprawnych i ich opiekunów 

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

49 550 

 dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze osób 

niepełnosprawnych  (art.35 a ust. 1 pkt 7c ustawy) 

189 531 

 dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w 

komunikowaniu się i technicznych, w związku z 

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 

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

42 850 

 

 

 

 

 

2. 

 dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób 

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

4 080 

 -    dofinansowanie usług tłumacza języka migowego - 

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

 0 

Rehabilitacja zawodowa 50 000 

-    zwrot kosztów wyposażenia stanowisk pracy  

(art. 26 e ustawy) 

50 000 

                                                                 Razem 1 391 747 

 



 

 

 

 

 

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 (tekst jednolity 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 2016 roku.  

Analiza wydatków finansowych środków PFRON poniesionych na realizację zadań 

powiatu oraz złożonych wniosków wykazuje potrzebę przeniesienia środków pomiędzy 

zadaniami w celu właściwego ich wykorzystania. Wobec powyższego zmniejsza się środki          

w wysokości 450,00 zł na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych osób 

niepełnoprawnych i ich opiekunów, które przeznacza się na dofinansowanie do zaopatrzenia w 

sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w wysokości 450,00 zł. 

Przedstawiony projekt uchwały Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim, zgodny jest 

z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu Nowodworskiego na lata 2015-2024, obszar 

priorytetowy: Kapitał ludzki i społeczny (P2), Cele strategiczne: CS.2.1 Rozwinięty i w pełni 

wykorzystany kapitał ludzki oraz CS.2.2 Wartościowy Kapitał Ludzki. 

      Wobec powyższego zasadna jest zmiana Uchwały Nr XXI/154/2016 Rady Powiatu w 

Nowym Dworze Gdańskim z dnia 28 września 2016 r.  

 Powyższy projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady Do 

Spraw Osób Niepełnosprawnych. 

  

 

                                                                                    Przewodniczący Rady 

                                                                                                 (-) 

                                                                                           Jacek Gross 

 

 

 


