
UCHWAŁA NR VI/42/2015
RADY POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 15 kwietnia 2015 r.

w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki przekazane Powiatowi Świdnickiemu przez 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (jednolity tekst Dz. U. 
z 2013 roku, poz. 595 ze zmianami) oraz art. 35 „a” ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721 ze zm. tekst 
jednolity) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się 
w 2015 roku na następujące zadania: 

1) REHABILITACJA ZAWODOWA: 

a) 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 – 40.000,- zł, 

b) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – 210.000,- zł, 

c) udzielanie dofinansowania do wysokości 50% oprocentowania kredytów bankowych, zaciągniętych przez 
osoby niepełnosprawne na kontynuowanie działalności gospodarczej lub prowadzenie własnego lub 
dzierżawionego gospodarstwa rolnego – 0,00,- zł, 

d) dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej – 245.000,- zł, 

e) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 5.000,- zł, 

f) zwrot kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawcę – 0,00,- zł. 

2) REHABILITACJA SPOŁECZNA: 

a) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych 
–65.542,- zł, 

b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 600.000,- zł, 

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 300.000,- zł, 

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 33.792,- zł, 

e) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – 1.000,- zł, 

f) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – zobowiązania dotyczące działania WTZ 
Mokrzeszów, Świdnica, Strzegom – 1.405.620,- zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdnicy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Strona 1
—————————————————————————————————————————————————————————
Id: OZDIC-XKQRZ-KPHOR-CFVIR-PVNHI. Uchwalony



 

Przewodniczący Rady Powiatu 

Krzysztof Sołtys
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 35 „a” ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki PFRON 
przekazane samorządom powiatowym na realizację określonych zadań lub rodzajów zadań, na wyodrębniony 
rachunek bankowy – według algorytmu. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
w wyniku dokonanego podziału środków przyznał Powiatowi Świdnickiemu kwotę 2.905.954,- zł. Niniejsza 
uchwała określa rodzaje zadań oraz wysokość środków przewidzianych na ich realizację w roku bieżącym 
w ramach otrzymanej kwoty. Z powyżej podanej wartości kwota 1.405.620,- zł stanowi zobowiązania w sprawie 
dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Mokrzeszowie, Świdnicy i Strzegomiu, pozostałe 
środki podzielone zostały pomiędzy zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej (500.000,- zł) oraz rehabilitacji 
społecznej (1.000.334,- zł). 
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