
DRUK NR 772 

 

Uchwała ……………………… 
Rady Powiatu Drawskiego                                                                                                      

z dnia …………………………… 2019 r. 

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

w 2019 roku 

          Na podstawie art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 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 IX/77/2019  
Rady Powiatu Drawskiego z dnia 19 czerwca 2019 roku oraz w sprawie podziału środków 
PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych w 2019 roku, zmienionej uchwałą Nr XIV/104/2019  Rady Powiatu 
Drawskiego z dnia 13 września 2019 roku w sprawie podziału środków PFRON na realizację 
zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2019 
roku oraz zmienionej uchwałą Nr XV/109/2019  Rady Powiatu Drawskiego z dnia                                
18 października 2019 roku w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań                                
z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 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 – 117 811,92 zł, w tym:                                                                                                                          
a) dotacja dla osoby niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 40 000 zł,            
b) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej                                                     
-    61 892,95 zł,                                                                                                                                               
c) zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy nie pozostającej                         
w zatrudnieniu – 15 918,97 zł. 

2. Rehabilitacja społeczna – 1 106 924,08  zł, w tym:                                                                                 

a)  działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku – 633 360 zł,                                                                 
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach                  
rehabilitacyjnych – 205 088 zł,                                                                                                                      
c)  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  -  
183 596,08 zł,                                                                                                                                                    
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,                       
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 84 880 zł”. 

§ 2. 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. 

                                                                                           Przewodnicząca Rady 

                                                                                                  Urszula Ptak 

  



 

 

Uzasadnienie  

 

W dniu 18 lutego 2019 r. Powiat Drawski otrzymał pismo z dnia 11 lutego 2019 r., znak sprawy: 
DF.WSA.53.2019.w.IWR Zastępcy Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych Pana Tomasza Maruszewskiego  informujące  o wysokości środków 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadających według 
algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 
z  2017 r., poz. 538 z późn. zm.) na realizację zadań powiatu w 2019 roku  określonych                                
w ustawie  z dnia 27 sierpnia 1997 r.  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 511 ze zm.). Wysokość środków PFRON 
wynosiła 1 168 454 zł.                                                          

W dniu 23 października 2019 r. Powiat Drawski otrzymał pismo z dnia 18 października                    
2019 r., znak sprawy: DF.WSA.354.2019.w Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Pani Marleny Maląg  informujące,  że  zgodnie z § 1 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom wojewódzkim                                   
i powiatowym (Dz. U. 2019, poz. 1898) wraz z informacją o wysokości środków PFRON 
przypadających na realizację zadań powiatu określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych  (Dz. U.                     
z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.). Wysokość środków PFRON wynosi  1 224 736 zł.      

Na rok bieżący dla Powiatu Drawskiego uległy zwiększeniu środki  PFRON o 56 282 zł,                   
w tym 10 500 zł  dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku w związku ze wzrostem kosztu 
pobytu 35 uczestników, od 1 października 2019 r. o 300 zł na 1 uczestnika (poprzednio 17 796 
zł; obecnie 18 096 zł).                                                                                                                                              

Pozostałe środki PFRON w wysokości 45 782 zł Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                    
w Drawsku Pomorskim proponuje przeznaczyć na zadania z rehabilitacji społecznej, w tym:                                                                      
- dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 
rehabilitacyjnych – 13 028,58 zł;                                                                                                                               
- dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów                         
- 17 774,42 zł;                                                                                                                                                                                        
- dofinansowanie likwidacji barier  architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych                 
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych - 14 979 zł. 

 

Uzasadnienie sporządziła:  

 

 

 


