
Uchwała Nr XXXVII/231/2017 

Rady Powiatu Kępińskiego 

 z dnia 19 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 

marca  2017r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się środki 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według 

algorytmu w 2017 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 2017 r. poz.1868) i art. 35a ust. 3 ustawy z dnia  27 sierpnia 1997 roku  

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. 

U. z 2016r., poz.2046 z późn. zm.)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 (Dz. U. z 2015r. poz. 926) Rada Powiatu Kępińskiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

W Uchwale Nr XXIX/174/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 24 marca 2017r.  

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

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu  

w 2017 roku dla Powiatu Kępińskiego na realizację zadań z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zmienionej Uchwałą Nr 

XXXVI/222/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 28 listopada 2017r. wprowadza się 

następujące zmiany: Załącznik Nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie określone w 

Załączniku do niniejszej Uchwały.  

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Kępińskiemu. 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXXVII/231/2017 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 19 grudnia 2017 roku 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/174/2017 Rady Powiatu Kępińskiego                                   

z dnia 24 marca  2017r. w sprawie określenia rodzaju zadań, na które przeznacza się 

środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające 

według algorytmu w 2017 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 związku z koniecznością rozliczenia i wykorzystania środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku dokonano ich przesunięć 

między niżej wymienionymi zadaniami. 

 

Zadanie nr 10 

„Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych art. 35a 

ust. 1 pkt. 7 lit. b ustawy) 26.269,79zł  

 

Kwota 515,50 zł nie zostanie wykorzystana na powyższe zadanie. Kwota ta przesunięta 

zostaje na : Zadanie Nr 11 „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). 

 

Zadanie nr 11 

„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)” – 137.979,52 zł. 

Zwiększone środki o kwotę 515,50 zł pozwolą rozpatrzyć wnioski osób 

niepełnosprawnych w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze, takie jak pieluchomajtki.  

Pozostałe kwoty nie ulegają zmianom. 

 

W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

 



 



Załącznik  

do Uchwały Nr XXXVII/231/2017 Rady Powiatu Kępińskiego 
z dnia  19 grudnia 2017  roku 

P o d z i a ł   ś r o d k ó w 
 

 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według algorytmu w 2017 roku dla powiatu kępińskiego 

na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych wynikających  

z ustawy z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
 

 
  

 

 

 
Z A D A N I A 

 

 
PODZIAŁ ŚRODKÓW 

w 2017 

Zadania z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych : 

1. 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 
---- 

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

wkładu do spółdzielni socjalnej (art. 12a ustawy) 
---- 

3. Udzielanie dofinansowania do wysokości 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 poniesionych przez pracodawcę na:  --- 

a) Adaptację pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z 

przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich 

niepełnosprawności (art. 26ust.1 pkt.1 ustawy) 
--- 

b) Adaptacje lub nabycie urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie 

pracy (art. 26 ust. 1 pkt 1b ustawy) 
--- 

c) Zakup i autoryzację oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii 

wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności (art.26 ust.1 pkt 1c ustawy ) --- 

d) Rozpoznanie przez służby medycyny pracy potrzeb o których mowa w art. 26 ust. 1  pkt 1-1c i ust. 1 pkt 2 ustawy --- 

5. Dokonywanie zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników pomagających pracownikom niepełnosprawnym w pracy (art. 26d 

ustawy)  
------- 

6. Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej (art. 26e ustawy) ----- 



7. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych (art. 40 ustawy) 
---- 

8. Dokonywanie zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych (art. 41 

ustawy) 

 

--- 

  

 

RAZEM ---- 

 

Zadania z zakresu rehabilitacji społecznej :  

9. Dofinansowanie do uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych (art. 35a ust. 1 

pkt.7 lit. a ustawy) 
127.867 

10. Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych ( art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b ustawy) 26.269,79 

11. 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) 
137.979,52 

12. 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) 
77.494,69 

13. Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej (art. 10b  ust.2 ustawy ) 719.820 

 

14. Dofinansowanie zadań zlecanych fundacjom i organizacjom pozarządowym  zgodnie z art. 35 a ust.1 pkt 9c  i art. 36 ustawy --- 

                                                      

       RAZEM 

 

1.089.431  

 

OGÓŁEM 

 

1.089.431 

 

 


