
Środki PFRON na 2022 rok – propozycja zmian w  podziale – wrzesień 2022 

 
zadania z zakresu   rehabilitacji osób niepełnosprawnych realizowane  przez powiat 

Podział  2022 Zmiany  
Podział po 
zmianach  

 
Kwota dla powiatu ogółem 

 
2.689.373 

  
+ 326.481 
- 326.481 

 
2.689.373 

 
1. 

 
Zobowiązania  dotyczące dofinansowania  kosztów działania warsztatu terapii 
zajęciowej  ( art. 35a ust.1. pkt.8) 1.686.720 0 1.686.720 

  
Środki do dyspozycji Rady Powiatu: 1.002.653  1.002.653 

 
2. 

Udzielanie jednorazowej bezzwrotnej pomocy finansowej na podjęcie działalności 
gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej ( art. 12a. 
ust.1) 

70.000 -70.000 0 

 
3. 

Pracodawcy- zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej( art. 26e. ust.1) 

240.000 -240.000 0 

4. Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych  ( art. 38 i 40 )  6.000 -6.000 0 

5. Zwrot wydatków na instrumenty lub usługi  rynku pracy dla osób niepełnosprawnych  
poszukujących pracy  i nie pozostających w zatrudnieniu – szkolenia, staże, prace 
interwencyjne, przygotowanie zawodowe, studia podyplomowe  (art. 11) 

24.000 -10.481 13.519 

6. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach  rehabilitacyjnych 
(art. 35a ust. 1 pkt.7 lit.a ) 

204.000 +50.000 254.000 

7. Dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne                           
i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie 
odrębnych przepisów ( art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. c) 

270.453 +129.481 399.934 

8. Dofinansowanie sportu, kultury , rekreacji i turystyki 
osób niepełnosprawnych    ( art. 35a ust.1 pkt. 7 lit. b)  1.200 0 1.200 

9. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się                                     
i technicznych w (art. 35a ust.1 pkt. 7 lit.d ) 

187.000 +132.000 319.000 

10 Dofinansowanie kosztów działalności wtz  ( art.35 a ust1 pkt.8)  0 +15.000 15.000 

 
       



  Informacja uzupełniająca 
do  propozycji zmiany  podziału środków PFRON w 2022 roku : 

 
 
I .           Zadania planowane i realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy ( poz. 2-5 tabeli) 
 
ad. pkt. 2 
Udzielanie jednorazowej bezzwrotnej pomocy finansowej na podjęcie działalności gospodarczej, 
rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej – wydatkowano 0 
ad. pkt. 3   
Udzielenie pracodawcy zwrotu kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby 
niepełnosprawnej- planowane na 1 nowe stanowisko pracy, wydatkowano 0 
ad. pkt. 4 
Finansowanie kosztów szkoleń osób niepełnosprawnych: wydatkowano 0  
ad. pkt. 5   
Wydatki na instrumenty lub usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie 
pozostających w zatrudnieniu – szkolenia, staże, prace interwencyjne, przygotowanie zawodowe, studia 
podyplomowe – wydatkowano 15.319 z zaplanowanych 24.000 zł   
 
II .       Zadania planowane i realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                                  
- stan na 5.09.2022  
 
ad. pkt. 6 - dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach  rehabilitacyjnych-jest 204.000, 
proponuje się kwotę  254.000 zł 

Ilość wniosków złożonych : Realizacja     

   
 -   111 ( w tym 63 z opiekunami )                       

                
 

-79 wnioskodawców ( w tym 58 wraz z opiekunami) 
zrealizowało/realizuje  przyznane  dofinansowanie  na  kwotę  
204.000;  ; 

- 32 wnioskodawcom odmówiono dofinansowania (z uwagi na brak 
środków finansowych ) 

Zwiększenie  planu finansowego o 50 tys. zł  umożliwi  uczestnictwo wnioskodawców,                                
którym odmówiono dofinansowania 
                                                                                                
ad. pkt .7    dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego, pomocniczego  i rehabilitacyjnego                            
– jest 270.453 zł , proponuje się  zwiększenie do kwoty 399.934 zł 
 

Ilość 
wniosków 
złożonych  

Wnioski do 
rozpatrzenia + 
kwota 

Zgon / 
rezygnacja/ 
negatywnie 

Wnioski 
rozpatrzone 
pozytywnie 

Kwota wypłaconego  
dofinansowania 

193  30/ 63.000 7 163 
  

270.453 
 

Zwiększenie planu finansowego  o 129.481 zł pozwoli na płynną  realizację wniosków sukcesywnie  
napływających do PCPR. 
W przypadku  braku wniosków planuje się  zwiększenie  udzielonego już dofinansowania z 75%                  
do 100% limitu osobom z najniższymi dochodami 

 
ad. pkt. 8 dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych                             
oraz sprzętu rehabilitacyjnego dla podmiotów – 1.200 zł   
bez zmian  
 
 
ad. pkt. 9  dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się 
i  technicznych – jest  187.000 zł , proponuje się  zwiększenie do kwoty 319.000 zł 
 
-maksymalne dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się  i technicznych wynosi do 95% 

kosztów przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia; 
 
 



Złożone wnioski - 39 Realizacja 

-bariery architektoniczne -  28 ( w tym 3 dzieci)  udzielono  13 dofinansowań  (w trakcie realizacji) 

bariery w komunikowaniu się i techniczne- 
wniosków  11 (w tym 2 dzieci) 
 

udzielono 9 dofinansowań 

Razem: udzielono 22 dofinansowań  na kwotę 187.000 zł     
odmowa z powodu braku środków - 15 wniosków dot. likwidacji barier architektonicznych                                 
– ustalono możliwość  realizacji zadania do końca roku kalendarzowego w miejscu zamieszkania  8 
osób niepełnosprawnych na kwotę  ok. 115 000 zł (kwota po weryfikacji kosztorysu ) 
 

 
ad. pkt. 10  dofinansowanie do kosztów działalności wtz ( poza zobowiązaniami) – proponuje się  
dofinansowanie w kwocie 15.000 zł  
 
Warsztat Terapii Zajęciowej w Gołańczy , w związku z koniecznością  zwiększenia wydatków na energię  
( 15 tys. zł) oraz  eksploatację samochodu ( 12.100 zł) zwrócił się  z prośbą o rozważenie możliwości 
przekazania  dodatkowych środków , co pozwoliłoby na  nie angażowanie kwot zaoszczędzonych                       
z paragrafu wynagrodzenia, usługi, dodatkowe wyposażenie oraz wycieczki.   
 
 
 
 
 
Wągrowiec, dnia  5 września 2022  roku                                                                 /-  /Edyta Owczarzak



 


