
UCHWAŁA NR 214/XXII/17
RADY POWIATU NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 24 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia planu finansowego podziału środków PFRON przeznaczonych na realizację zadań 
na rzecz osób niepełnosprawnych w Powiecie Nowosądeckim w 2017 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 5, i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.), art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2046 z późn. zm.), 
Rada Powiatu Nowosądeckiego uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plan finansowy określający zadania i wysokość środków PFRON przeznaczonych na 
realizację poszczególnych zadań w 2017r., który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia Zarząd Powiatu Nowosądeckiego do dokonywania przesunięć środków w obrębie zadań 
z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz w ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej wskazanych niniejszą 
Uchwałą w razie bieżących potrzeb.

2. Przesunięcia środków w obrębie zadań wymagają opinii Komisji Polityki Społecznej Rady Powiatu 
i Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

§ 3. Zobowiązuje Przewodniczącego Zarządu Powiatu Nowosądeckiego do przedstawienia Radzie Powiatu 
Nowosądeckiego informacji o dokonanych zmianach w podziale środków na najbliższym posiedzeniu Rady.

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.           

Wiceprzewodniczący                                            
Rady Powiatu  Nowosądeckiego

Józef Świgut
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Załącznik Nr 1 
 do Uchwały Nr 214/XXII/17

Rady Powiatu Nowosądeckiego
     z dnia 24 marca 2017 r

Plan finansowy podziału środków PFRON
przeznaczonych na realizację zadań na rzecz osób niepełnosprawnych 

w Powiecie Nowosądeckim w 2017r.

I. Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej:

Lp. Zadania Środki finansowe 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 rozpoznaniem przez służby medycyny pracy

tych potrzeb - art. 26 ustawy

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

2.
Przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków
na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej
albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

- 
art. 12a ustawy

280.000,00

3. 
 Udzielanie dofinansowani 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 200.000,00

6. Dokonywanie zwrotu kosztu wynagrodzenia osoby
niepełnosprawnej oraz składek na ubezpieczenie

społeczne od tego wynagrodzenia  – art.26e
.............................

7
 Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez

pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych  - art. 41 ustawy

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

8.
Finansowanie kosztów szkolenia i

przekwalifikowania zawodowego osób
niepełnosprawnych – art. 40 ustawy (organizowane

przez PUP)

6.000,00

9. Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi
rynku pracy określone w ustawie o promocji w

odniesieniu  do osób niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako poszukujące  pracy

niepozostające w zatrudnieniu (szkolenia, staże,
prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe w
miejscu pracy) – art. 11 (organizowane przez PUP)

30.000,00

Razem: 516.000,00
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II. Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej:

Lp. Zadania

1.
Dofinansowanie uczestnictwa osób

niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych - 

- art. 35a ust. 1 pkt. 7 ppkt. a. ustawy

180.000,00

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

266.000,00

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

ustawy

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

4. Dofinansowanie kosztów  działania warsztatów
terapii zajęciowej powstałych w latach

poprzednich

3.295.176,00

5.
Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt

rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom

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

539.030,00

6.
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i

turystyki osób niepełnosprawnych - art.35a ust. 1
pkt. 7  ppkt. b. ustawy

58.000,00

Razem: 4.338.206,00

Środki finansowe dla powiatu ogółem 4.854.206,00
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Uzasadnienie

1. Uwarunkowania i ogólna koncepcja podziału środków:

W związku z ustawowym obowiązkiem podziału przez Radę Powiatu przyznanych Powiatowi
Nowosądeckiemu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania
określone jak w Uchwale poniżej przedstawiamy propozycję podziału środków. Podziału dokonano w oparciu
o informację ogłoszoną w dniu 9 lutego na stronie internetowej PFRON – „Podział środków PFRON dla
samorządów powiatowych w 2017 roku” – zgodnie z uchwałą 10/2017 w sprawie podziału środków Funduszu
na 2017 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…).

2. Podział szczegółowy :

a) W zakresie rehabilitacji zawodowej:

1)  kwotę 280.000,00 przeznaczono na zadanie „przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej” (dla
ok. 10 osób);

2) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – na zadanie to
przeznaczono kwotę 200.000,00 zł. W ramach tej kwoty istnieje możliwość dofinansowania do ok. 6 stanowisk
pracy dla osób niepełnosprawnych;

3) szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych przeznaczono kwotę 6.000,00 – (zadanie
realizowane przez PUP);

4) finansowanie instrumentów oraz usług rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy
niepozostających w zatrudnieniu przeznaczono kwotę 30.000,00 – (zadanie realizowane przez PUP).

Przy podziale środków nie uwzględniono:

- dofinansowanie kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z przystosowaniem tworzonych lub
istniejących stanowisk pracy, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osób na nich
zatrudnionych (brak zainteresowania ze strony pracodawców);

- dofinansowań do oprocentowania kredytów bankowych zaciągniętych przez osoby niepełnosprawne na
kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego bądź dzierżawionego gospodarstwa
rolnego – art. 13 (w ostatnich latach nie składano wniosków, co wskazuje na brak zainteresowania tą formą
pomocy);

- szkoleń i przekwalifikowań osób niepełnosprawnych organizowanych przez pracodawcę - art. 41 ustawy
(brak zainteresowania pracodawców);

- dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym
w pracy – art. 26d (brak zainteresowania pracodawców);

- zadania zlecane zgodnie z art. 36 (art. 35a ust. 1 pkt. 9c);

- dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika ze środków PFRON.

b) W zakresie rehabilitacji społecznej:

1) na turnusy rehabilitacyjne przydzielono kwotę 180.000,00 zł (dla ok. 160 osób);

2) kwotę 266.000,00 zł przeznaczono na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się
i technicznych. W ramach powyższej kwoty planuje się dofinansowanie dla ok. 15 osób niepełnosprawnych
w zakresie likwidacji barier architektonicznych i ok. 70 osób w zakresie likwidacji barier w komunikowaniu się
i technicznych;

3) środki na istniejące WTZ-y przydzielono na poziomie zobowiązania ustalonego przez PFRON
a dotyczącego funkcjonowania istniejących warsztatów terapii zajęciowej (15.996,00 koszt rocznego pobytu
jednego uczestnika w warsztacie terapii zajęciowej w 2017 r., tj. 1.333,00 zł miesięcznie na jednego uczestnika
– jest to 90 % ogólnych kosztów działania warsztatów). Kwota – 3.295.176,00 zł dla 206 uczestników wtz;
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4) środki w wysokości 539.030,00 zł przydzielono na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny,
przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;

5) kwotę 58.000,00 zł przeznaczono na zadanie „dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych”.
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