
  

§ 2. 

               Druk nr 634 
 
 

Uchwała nr …….. 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia ………………. 
 

zmieniająca uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań  
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych 

w 2019 roku 
 

 
 Na podstawie art. 35a ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej                   
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 ze zm.) 
Rada Powiatu uchwala co następuje: 
 
§ 1. W uchwale Nr VII/44/2019 Rady Powiatu Drawskiego z dnia 22 marca 2019 roku w sprawie 
podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 roku zmienionej uchwałą Nr  XI/77/2019  Rady  
Powiatu  Drawskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku zmienia się treść § 1, który otrzymuje 
brzmienie: „§1. Na realizację zadań w ramach rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianie osób niepełnosprawnych przeznacza się w 2019 roku następujące środki finansowe 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych: 
 
1. Rehabilitacja zawodowa – 122 217,78 zł, w tym: 
a) dotacja dla osoby niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 40 000,00 zł; 
b) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 66 299,00 zł; 
c) zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej                      
w zatrudnieniu – 15 918,78 zł. 
 
2. Rehabilitacja społeczna – 1 046 236,22 zł, w tym: 
a) działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku – 622 860,00 zł; 
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych – 192 059,42 zł; 
c) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów – 
161 415,80 zł; 
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,             
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 69 901,00 zł”. 
 
       Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Drawskiego, Dyrektorowi 
Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku Pomorskim, Dyrektorowi Zespołu Placówek Edukacyjno- 
Terapeutycznych w Bobrowie i Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie                 
w Drawsku Pomorskim. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
                                                                                                    Przewodniczący Rady 
 
                Urszula Ptak 
 



  

 
Drawsko Pomorskie dnia 03 września 2019 r. 

 
 
 
 

Uzasadnienie 
dotyczące przesunięcia 

 środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób 
Niepełnosprawnych przeznaczonych na rehabilitację zawodową: 

 
 
 
W miesiącu maju i czerwcu 2019 r. do Powiatowego Urzędu Pracy w Drawsku 

Pomorskim zostały złożone przez 2 pracodawców wnioski, dotyczące refundacji ze 

środków PFRON kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej. 

Jeden z pracodawców złożył wniosek o dofinansowanie ww. kosztów w wysokości 

40 000,00 zł, 

a drugi pracodawca w wysokości 36 200,00 zł. 

Jednak po dokonaniu przez pracodawców korekt zaplanowanych wydatków na ww. 

formę aktywizacji osób niepełnosprawnych, pozostała do zagospodarowania 

niewykorzystana kwota przyznanego limitu w wysokości 9 901,00 zł (słownie: dziewięć 

tysięcy dziewięćset złotych 00/100). 

Wobec powyższego zaistniała potrzeba przesunięcia środków PFRON w 

wysokości 9 901,00 zł. przeznaczonych na rehabilitację zawodową z zadania 

refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej na 

zadania inne niż realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku 

Pomorskim. 

 

 

 

 

         Z poważaniem 

 


