
 

                                                                      DRUK NR  1342 

Uchwała Nr .........../......../2020                                                                                         
Rady Powiatu Drawskiego                                                                                                           

z dnia …………………………… 2020 r. 

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

w 2020 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 2020 r., poz. 426 ze zm.) Rada 
Powiatu uchwala, co następuje:  

§1.  W uchwale Nr XXI/150/2020  Rady Powiatu Drawskiego z dnia 30 kwietnia 2020 roku                  
w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2020 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 2020 roku następujące środki 
finansowe Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

1.   Rehabilitacja zawodowa - 45 000 zł, w tym:                                                                                                                          
a) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej - 40 000 zł;                        
b)  zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy nie pozostającej                         
w zatrudnieniu - 0,00 zł;                                                                                                                                             
c)  refundacja zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ramach prac interwencyjnych –                                     
5 000,00 zł.                                                                                                                                                             

2. Rehabilitacja społeczna – 1 344 318 zł, w tym:                                                                                 

a)  działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Czaplinku – 717 360 zł;                                                                 
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach                  
rehabilitacyjnych – 205 617 zł;                                                                                                                      
c)  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  -   
240 000 zł;                                                                                                                                                    
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,                       
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 181 341 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  

 

      Wysokość środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                     
w 2020 roku według algorytmu 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 2020 r., poz. 426 ze zm.) wynosił 1 389 318 zł.            

Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim nie ma możliwości wykorzystania środków 
PFRON w wysokości 15 000 zł na zadaniach, w tym:                                                                                . 
- zorganizowanie stażu dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej                         
w zatrudnieniu – 10 000,00 zł;                                             

- refundacja zatrudnienia osoby niepełnosprawnej w ramach prac interwencyjnych –                                     
5 000,00 zł.                                                                                                                                                            

Proponuje przekazać 15 000 zł dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pomorskim na realizację zadań z rehabilitacji społecznej.  

PCPR w Drawsku Pomorskim proponuje przeznaczyć środki przekazane przez PUP w Drawsku 
Pomorskim w wysokości 15 000 zł na zadanie - dofinansowanie likwidacji barier  
architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi 
potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Ponadto PCPR w Drawsku Pomorskim proponuje dokonać przeniesień w zakresie zadań                         
z rehabilitacji społecznej.  

W związku z mniejszym zainteresowaniem osób niepełnosprawnych uczestnictwem                                 
w turnusach rehabilitacyjnych spowodowanych zagrożeniem zachorowania 
na   koronawirusa  przeznaczyć środki w wysokości 16 341 zł z zadania - dofinansowanie 
uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych na 
zadanie - dofinansowanie likwidacji barier  architektonicznych, w komunikowaniu się                                  
i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych. 

Projekt podziału środków PFRON na rok 2020 został pozytywnie zaopiniowany przez 
Powiatową Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim. 

 

Uzasadnienie sporządziła: Wiesława Mackiewicz 

 

 

 


