
UCHWAŁA NR XXIII/229/2021
RADY POWIATU W ŚWIDNICY

z dnia 31 marca 2021 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 (t. j. 
Dz. U. z 2020 roku, poz. 920) oraz art. 35 „a” ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 426 z późn. zm.) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Środki przekazane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznacza się 
w 2021 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 – 9.250,- zł, 

b) przyznawanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo 
na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej – 64.000,- 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 – 172.650,- zł, 

e) finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych – 5.300,00,- zł, 

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

g) jednorazowe środki na utworzenie stanowiska pracy dla spółdzielni socjalnej dla skierowanej przez 
powiatowy urząd pracy osoby niepełnosprawnej – 32.000,- zł, 

h) środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia dla spółdzielni socjalnej, w okresie do 6 miesięcy od dnia 
zawarcia umowy ze starostą, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej niż kwota najniższego 
wynagrodzenia przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, dla zatrudnionej skierowanej przez powiatowy urząd 
pracy osoby niepełnosprawnej – 16.800,- zł.

2) REHABILITACJA SPOŁECZNA: 

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

b) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 1.100.000,- zł, 

c) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się oraz technicznych, w związku 
z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 600.000,- zł, 

d) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – 38.067,- zł, 

e) dofinansowanie usług tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika – 2.570,- zł, 

f) dofinansowanie kosztów działania warsztatów terapii zajęciowej – zobowiązania dotyczące działania WTZ 
Mokrzeszów, Świdnica, Strzegom – 2.278.080,- zł.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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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 4.714.717,- 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 2.278.080,- 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 (300.000,- zł) oraz rehabilitacji 
społecznej (2.136.637,- zł).
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