
UCHWAŁA NR 798/2020 
ZARZĄDU POWIATU NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań na 
rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2020 roku. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5 i art. 32 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.                                        
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.,  poz. 511 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 i 2 Uchwały 
Nr 148/XIII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego z dnia 30 kwietnia 2020 r. – Zarząd Powiatu 
Nowosądeckiego uchwala co następuje: 

§ 1. Dokonuje się zmiany planu finansowego podziału  środków PFRON przeznaczonych na realizację 
zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2020 r., w kwocie 44.249,41 zł, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Zmiana planu finansowego podziału środków PFRON, o których mowa w § 1 została pozytywnie 
zaopiniowana przez Komisję Polityki Społecznej Rady Powiatu i Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 
Niepełnosprawnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wicestaroście Nowosądeckiemu. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Członek Zarządu 
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Załącznik nr 1 do 

Uchwały Nr 798/2020
Zarządu Powiatu Nowosądeckiego 

     z dnia 22 grudnia 2020r.

Zmiana planu finansowego podziału środków PFRON
przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie

Nowosądeckim w 2020 r.

I. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

Lp
.

Zadania Środki przed
operacją

[zł.]

Zwiększe-
nie [+]

Zmniej-
szenie [-]

Środki po
operacji [w

zł.]

1.

Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych
lub istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb

wynikających z niepełnosprawności osób na nich
zatrudnionych oraz z rozpoznania tych potrzeb przez

służby medycyny  - art. 26 ustawy

.................. ............... .............. ..................

2. Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na

wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej -
art. 12a ustawy

100.000,00 ............... ………… 100.000,00

3.  Udzielanie dofinansowania do wys.50% oprocentowania
kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby
niepełnosprawne na kontynuowanie działalności

gospodarczej lub prowadzenie własnego lub
dzierżawionego gospodarstwa rolnego - art. 13 ustawy

............... .............. ….............. ……………

4. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy -

art.26d ................ .............. .............. ……………
5 Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska

pracy osoby  niepełnosprawnej – art.26e 159.000,00 .............. ………….. 159.000,00

6. Zwrot środków dla spółdzielni socjalnej na utworzenie
stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – art. 26 g

ust. 1 pkt 1

0,00
..............

………….. 0,00

7. Zwrot kosztów wynagrodzenia dla zatrudnionej przez
spółdzielnię socjalną osoby niepełnosprawnej – art.26g

ust. 1 pkt 2

0,00
..............

………….. 0,00

8. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez
pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób

niepełnosprawnych – art. 41 ustawy
................ ............. ............. …………..

9. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania
zawodowego osób niepełnosprawnych - art. 40 ustawy

(organizowane przez PUP)
2.457,86 ………… …………. 2.457,86

10. Finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy dla
osób niepełnosprawnych poszukujących pracy,
niepozostających w zatrudnieniu (staże, prace

interwencyjne, przygotowanie zawodowe w miejscu
pracy) – art. 11 (organizowane przez PUP)

8.359,02 ……….. ………… 8.359,02

Razem: 269.816,88 ………….. ………….. 269.816,88
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II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

Lp
.

Zadania Środki przed
operacją [zł.]

Zwiększe-
nie [+]

Zmniej-
szenie [-]

Środki po
operacji [w

zł.]
1. Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych

i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych
art.35a ust. 1 pkt. 7 ppkt. a ustawy

207.234,00 …….........
14.716,00 192.518,00

2. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, 
w komunikowaniu się i technicznych, w związku z

indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych
- art.35a ust. 1 pkt. 7 ppkt. d ustawy 660.400,00 ………….. 10.448,00 649.952,00

3. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów
terapii zajęciowej - art. 35 a ust.1 pkt.8 ustawy .................... ................ ................ …………..

4. Dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii
zajęciowej powstałych w latach poprzednich 4.304.160,00 ………… ……….. 4.304.160,00

5. Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie
odrębnych przepisów art.35 a ust.1 pkt.7 ppkt.c ustawy

879.183,12 44.249,41 ………….. 923.432,53

6. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki
osób niepełnosprawnych - art. 35a ust. 1 pkt. 7 ppkt. b.

ustawy
46.500,00 …………. 19.085,41 27.414,59

7. Dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub
tłumacza – przewodnika art. 35a ust. 1 pkt. 7 lit.f

------------- …………. …………. ……………

8. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej
zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym – art.

36 ust. 2
……........ ………… ……….. ……………

Razem: 6.097.477,12 44.249,41 44.249,41 6.097.477,12

Środki finansowe dla Powiatu ogółem 6.367.294,00 44.249,41 44.249,41 6.367.294,00

Id: EB2414D8-41F9-4212-8CA3-66CBAF79F7E4. Uchwalony Strona 2



Uzasadnienie

Zadanie II. 1:

Zadanie „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych” - art.35a ust. 1 pkt. 7 ppkt. a ustawy – pomniejsza się o kwotę – 14.716,00 zł.

Zadanie II. 2:

Zadanie „Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych” - art.35a
ust. 1 pkt. 7 ppkt. d ustawy – pomniejsza się o kwotę – 10.448,00 zł.

Zadanie II.5:

Zadanie „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów” - art.35 a ust.1
pkt.7 ppkt.c ustawy - powiększa się o kwotę 44.249,41 zł.

Zadanie II.5:

Zadanie „Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych” - art. 35a
ust. 1 pkt. 7 ppkt. b. ustawy – pomniejsza się o kwotę 19.085,41 zł.
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