
Uchwała Nr XVIII/102/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego 

 z dnia  19 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu                  

w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

  

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

(t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 1445, 1890) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 

roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zmianami), w związku  

z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r.  

w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2015r. 

poz. 926), Rada Powiatu Kępińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

 

Przyjmuje się podział zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzymane według algorytmu w 2016 

roku przez Powiat Kępiński w wysokości określonej w Załączniku Nr 1 do niniejszej 

uchwały. 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały XVIII/102/2016 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 19 kwietnia 2016 roku 

 

w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu                

w 2016 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wynikających z ustawy  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

 

W dniu 11.03.2016r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przekazał Staroście Kępińskiemu pisemną informację o wysokości 

środków PFRON przypadających zgodnie z algorytmem w 2016r Powiatowi 

Kępińskiemu. 

Powiat Kępiński na rok bieżący otrzymał kwotę 991.008 zł. Zgodnie z art. 35 a 

ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych Rada Powiatu w drodze uchwały określa zadania z zakresu 

rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i wysokość środków 

„Funduszu”, które przeznacza na ich realizację.  
 

 

Podziału środków na 2016r. dokonano mając na uwadze: 

 

 wysokość zobowiązań dotyczących dofinansowania kosztów działania Warsztatu 

Terapii Zajęciowej w Słupi pod Kępnem – 639.840 zł, kwota ta stanowi 64,56% 

ogólnego budżetu PFRON, 

 

 potrzeby środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych, określone na podstawie 

analizy wykorzystania środków „Funduszu” w latach ubiegłych oraz ilości 

wniosków już złożonych w roku 2016. 

 
 

Po odjęciu zobowiązań pozostaje kwota 351.168 zł, którą przeznacza się na 

zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Kwota ta jest aż o 11.980 zł 

mniejsza niż w roku 2015.  

 

 I tak w ramach zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej uwzględnia się: 

 

 finansowanie  wydatków na instrumenty oraz usługi rynku pracy określone w 

ustawie o promocji w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych 

jako poszukujące pracy,  niepozostające w zatrudnieniu  zgodnie z art.11                         

i art. 35a ust.1 pkt 6a ustawy –  14.110 zł; 

 



 

 

W ramach zadań z zakresu rehabilitacji społecznej uwzględnia się:  

 

 dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów                 

w turnusach rehabilitacyjnych (35a ust.1 pkt7lit.a ustawy)  129.000 zł; 

 

 dofinansowanie sportu, kultury rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych                

(art. 35a ust.1 pkt7 lit.b ustawy) – 16.508 zł; 

 

 dofinansowanie  zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, oraz przedmioty 

ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych przepisów (art. 35a ust. 1 pkt 7 lit.c ustawy) – 107.551 zł 

 

  dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                

i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 

niepełnosprawnych (art. 35a ust.1 pkt 7 lit.d ustawy)  – 80.000 zł 

 

 dofinansowanie kosztów wynikających ze zwiększenia liczby uczestników WTZ 

(art. 10b ust. 2 ustawy) – 3.999 zł 

 

 

Podział środków na poszczególne zadania określa Załącznik do uchwały. 
 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
 

 

 


