UCHWAŁA NR VI/XXVIII/405/22
RADY POWIATU WEJHEROWSKIEGO
z dnia 25 marca 2022 r.
w sprawie określenia zadań powiatu, na które przeznaczone zostaną środki Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 r.
Na podstawie: art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U.
z 2020 r., poz. 920 ze zm.) w zw. z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.),
§ 1.
Określa się zadania powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokość środków
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2022 roku,
zgodnie z załącznikiem do uchwały.
§ 2.
Upoważnia się Zarząd Powiatu Wejherowskiego do dokonywania przesunięć środków na inne zadania
wyznaczone w załączniku do uchwały, w przypadku ich niewykorzystania w sposób ustalony w uchwale.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Wejherowskiego.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/XXVIII/405/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 25 marca 2022 r.
Załącznik do uchwały Nr VI/XXVIII/405/22
Rady Powiatu Wejherowskiego
z dnia 26 marca 2022 r.

Podział środków PFRON na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na 2022 rok
lp
.

1.

2.

Zadania na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie
pozostających w zatrudnieniu - art. 11
Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących stanowisk pracy – art. 26, zwrot miesięcznych kosztów zatrudniania pracowników
pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikację – art. 26d
i zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy – art. 26e

3.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – art. 12a

4.

Szkolenia i przekwalifikowania osób niepełnosprawnych – art. 38 –41

5.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. b

6.
7.
8.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35a ust. 1
pkt 7 lit. c
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. a
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w związku z
indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d
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Plan 2022 rok

38.000,00 zł

150.000,00 zł
62.000,00 zł
20.000,00 zł
150.000,00 zł
*

1.321.184,00 zł
850.000,00 zł

**
***

850.000,00 zł
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9.

Dofinansowanie tworzenia i działalności warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a ust 1 pkt 8

3.204.768,00 zł
RAZEM:

****

6.645.952,00 zł

* w tym kwota 150.000,00 zł zaliczkowo przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr VI/XXVII/396/22 z dnia 28 stycznia 2022 roku
** w tym kwota 10.000,00 zł zaliczkowo przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr VI/XXVII/396/22 z dnia 28 stycznia 2022 roku
*** w tym kwota 20.000,00 zł zaliczkowo przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr VI/XXVII/396/22 z dnia 28 stycznia 2022 roku
**** w tym kwota 761.292,00 zł zaliczkowo przekazana zgodnie z uchwałą Rady Powiatu nr VI/XXVII/396/22 z dnia 28 stycznia 2022 roku
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 573 ze zm.) Rada Powiatu w formie
uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.
Podział środków przypadających samorządom powiatowym dokonuje się na podstawie rozporządzenia
Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym (Dz. U.
z 2019r., poz. 1605 ze zm.)
Na 2022 rok przyznano dla powiatu wejherowskiego środki w wysokości 6.645.952,00 zł (słownie: sześć
milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote), które przeznacza się zgodnie
z załącznikiem stanowiącym integralną część uchwały, który określa zadania i wysokość środków z zakresu
rehabilitacji zawodowej, realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie oraz rehabilitacji
społecznej, realizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie.
Uchwałą Nr VI/XXVII/396/22 Rada Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 stycznia 2022 roku w sprawie
określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, które finansowane będą z zaliczki
w kwocie 941.292,00 zł (dziewięćset czterdzieści jeden dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote) przekazanej ze
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w roku 2022 określiła zadania
powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej na dofinansowanie w I kwartale 2022 roku, które
ujęto w załączniku do niniejszej uchwały.
Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych.
Projekt uchwały przedkłada Zarząd Powiatu.
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