
DRUK NR 2753 

Uchwała Nr .........../......../2022                                                                                         
Rady Powiatu Drawskiego                                                                                                                         

z dnia …………………………… 2022 r. 

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

w 2022 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 2021 r., poz. 573 ze zm.) Rada 
Powiatu uchwala, co następuje:      

 §1.  W uchwale Nr XLIV/298/2022  Rady Powiatu Drawskiego z dnia 25 marca 2022 roku                  
w sprawie podziału środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych w 2022 roku, uchwale Nr XLVII/313/2022  Rady 
Powiatu Drawskiego z dnia 26 maja 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie podziału 
środków PFRON na realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych w 2022 roku i uchwale Nr XLIX/323/2022  Rady Powiatu Drawskiego 
z dnia 30 czerwca 2022 roku zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na 
realizację zadań z rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianie osób 
niepełnosprawnych w 2022 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 2022 roku następujące środki finansowe Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: 

1.   Rehabilitacja zawodowa – 11 857,92 zł, w tym:                                                                                                         
a) refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 0,00 zł,            
b) dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla osoby niepełnosprawnej 
niepozostającej w zatrudnieniu – 0,00 zł,                                                                                                        
c) zorganizowanie zatrudnienia w formie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych      
–  0,00 zł,                                                                                                                                                   
d) szkolenia dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy niepozostających w 
zatrudnieniu - 0,00 zł,                                                                                                                                                  
e) staż dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy nie pozostającej w zatrudnieniu                    
– 11 857,92 zł. 

2. Rehabilitacja społeczna – 2 239 537,08 zł, w tym:                                                                                
a)  działalność Warsztatów Terapii Zajęciowej w Czaplinku z filią w Kaliszu Pomorskim                   
–  1 325 280 zł,                                                                                                                                         
b) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach                  
rehabilitacyjnych – 370 400 zł,                                                                                                                      
c)  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów                   
-  293 857,08 zł,                                                                                                                                                    
d) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,                       
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 250 000 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 2022 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 2021 r., poz. 573 ze zm.) wynosił 2 251 395 zł.            

    Środki w wysokości  1 325 280 zł przeznacza się na działalność Warsztatów Terapii 
Zajęciowej w Czaplinku z filią w Kaliszu Pomorskim.                                                                                                 
W porównaniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost kwoty wyliczonej według algorytmu na 
2022 rok dla powiatu drawskiego na warsztaty, który wynika ze zwiększonej kwoty 
dofinansowania kosztów rocznego pobytu jednego uczestnika  do wysokości 24.096,00 zł.                                                
Łącznie w Warsztatach uczestniczy  55 osób niepełnosprawnych, w tym: 35 osób w WTZ                          
w Czaplinku i 20 osób  niepełnosprawnych w filii w Kaliszu Pomorskim. 

      Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim na rehabilitację zawodową i zatrudnianie 
osób niepełnosprawnych w 2022 roku zapotrzebował środki PFRON w wysokości                 
194 676,80 zł. Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim  z uwagi na brak możliwości 
wykorzystania środków PFRON w 2022 r. przekazał na rehabilitację społeczną kwotę                         
182  818,88 zł,  na zadaniach z rehabilitacji zawodowej do wykorzystania pozostaje kwota 
11 857,92 zł, w tym:                                                                                                                                                                       
-   refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej – 0,00 zł;                        
-  dotacja dla osoby niepełnosprawnej na rozpoczęcie działalności gospodarczej – 0,00 zł;            
-  staż dla osoby niepełnosprawnej poszukującej pracy niepozostającej w zatrudnieniu                               
– 11 857,92 zł;                                                                                                                                             
- zorganizowanie zatrudnienia w formie prac interwencyjnych dla osób niepełnosprawnych – 
0,00 zł.                                                                                                                                              

     Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim na rehabilitację społeczną                       
w 2022 roku przeznaczyło środki PFRON w wysokości 731 438,20 zł.                                                               
Powiatowy Urząd Pracy w Drawsku Pomorskim z zadań z rehabilitacji zawodowej w 2022 r.  
przekazał łącznie środki PFRON na zadania z rehabilitacji społecznej w  kwocie 182  818,88 
zł, w tym kwota 92 642,08 zł, którą  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku 
Pomorskim proponuje przeznaczyć na  zadanie z rehabilitacji społecznej  -  dofinansowanie 
zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze 
przyznawane osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 0,00 zł;               

     Podział środków PFRON w kwocie 914 257,08 zł na zadania z rehabilitacji społecznej, 
kształtuje się następująco:                                                                                                                                   
-  dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach                  
rehabilitacyjnych – 370 400 zł;                                                                                                                     
-  dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze przyznawane osobom  niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów  -   
293 857,08 zł;                                                                                                                                                    
-   dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych,                       
w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – 250 000 zł.                                                               

    Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie podziału środków PFRON na rok 2022 
został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę ds. Osób 
Niepełnosprawnych w Drawsku Pomorskim. 

 

Uzasadnienie sporządziła: Wiesława Mackiewicz 

 


