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UCHWAŁA NR.............. 

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO 

z dnia ................................................ 

 

 

 

 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/314/2022 z dnia 30 marca 2022 roku zmienionej 

Uchwałą Nr XLIV/343/2022 z dnia 28 września 2022 roku Rady Powiatu 

Wągrowieckiego w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania  w 2022 

roku 

 

 

 Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym ( t.j. Dz. U. z 2022 r.  poz. 1526 ), art. 35 a ust. 3 oraz art. 48 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r.  poz. 573 ze zm.) Rada Powiatu Wągrowieckiego 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXXIX/314/2022  z dnia 30 marca 2022 roku, zmienionej Uchwałą Nr 

XLIV/343/2022 z dnia 28 września 2022 roku  Rady Powiatu Wągrowieckiego w sprawie 

określenia rodzaju zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania w 2022 roku   zmienia się załącznik,                        

o którym mowa w § 1 ust. 2 Uchwały i otrzymuje on brzmienie załącznika do niniejszej   

Uchwały.   

 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 

 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

         Przewodnicząca  

        Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

 

        ..................................................... 

             / Małgorzata Osuch / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik do UCHWAŁY NR ........................................                                                                             

RADY POWIATU WĄGROWIECKIEGO  Z DNIA................. 

 

 

Wykaz 

 rodzajów zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację w 2022 roku 

 

 

Rodzaje zadań  powiatu   

  

 

Wysokość środków 

PFRON 

 

 

Ogółem środki dla powiatu  

 

2.815.373 

 

1. 

Zobowiązania  dotyczące dofinansowania  kosztów działania warsztatu 

terapii zajęciowej  

1.812.720 

   

Podział środków: 

 

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) 0 

3. Pracodawcy- zwrot kosztów wyposażenia  stanowiska pracy dla osoby 

niepełnosprawnej ( art. 26 e ust. 1)  0 

4. 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) 13.519 

5. Finansowanie kosztów szkoleń  osób niepełnosprawnych ( art. 38 i 40) 

 0 

6. 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) 414.934 

7. Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusach  rehabilitacyjnych  

(art. 35a ust. 1 pkt.7 lit.a ) 254.000 

8. Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu 

się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób  

niepełnosprawnych   (art. 35a ust.1 pkt. 7 lit.d ) 319.000 

9.  Dofinansowanie  sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  

niepełnosprawnych ( art.35a ust.1. pkt.7 lit.b) 

1.200 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały  Nr ……………….. z dnia ……………………  Rady Powiatu 

Wągrowieckiego w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/314/2022 Rady Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 30 marca 2022 roku zmienionej Uchwałą Nr XLIV/343/2022                      

z dnia 28 września 2022 roku w sprawie określenia rodzaju zadań i wysokości środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych    na  te 

zadania w 2022 roku 

 

 

  

 Rada Powiatu Wągrowieckiego Uchwałą Nr XXXIX/314/2022 z dnia 30 marca 2022 

ustaliła wydatki PFRON w 2022 r., w tym na  zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej                                 

i zatrudniania osób niepełnosprawnych 340.000 zł,  na zadania z zakresu rehabilitacji 

społecznej 662.653 zł oraz na zobowiązania  dotyczące kosztów  finansowania działalności 

warsztatów terapii zajęciowej – 1.686.720 zł. Następnie Uchwałą Nr /343/2022  z dnia 28 

września 2022 roku Rada Powiatu Wągrowieckiego- na wniosek Powiatowego Urzędu Pracy 

- dokonała zmian w w/w uchwale w zakresie  przesunięcia środków  z zadań dotyczących 

rehabilitacji zawodowej na zadania  związane  z rehabilitacją społeczną osób 

niepełnosprawnych. 

           Wprowadzenie przez Radę Powiatu Wągrowieckiego zmian niniejszą uchwałą 

determinowane jest rozporządzeniem Rady Ministrów  z dnia 10 października b.r., w sprawie  

zmiany rozporządzenia w sprawie algorytmu przekazywania środków PFRON samorządom 

wojewódzkim i powiatowym (Dz. U. 2022 poz. 2128) -  zwiększającym maksymalna  kwotę 

algorytmu   na jednego uczestnika warszaw terapii zajęciowej z 24.096 zł na kwotę 25.896 zł.  

          Biorąc pod uwagę uzasadnienie potrzeby dodatkowego finansowego wsparcia  

działalności Warsztatów terapii zajęciowej w Gołańczy i Wągrowcu Rada Powiatu 

Wągrowieckiego podejmując niniejszą uchwałę:  

- zwiększa o 126 tys. zł środki finansowe przeznaczone na zobowiązania dotyczące 

dofinansowania kosztów działania warsztatu terapii zajęciowej; 

- zmniejsza  o 15 tys. zł środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie kosztów 

działalności warsztatów terapii zajęciowej pochodzące ze środków  PFRON będących                          

do dyspozycji Rady  (art. 35 a ust. 1 pkt 8 ); 

- zwiększa o  15 tys. środki finansowe przeznacza na dofinansowanie do zaopatrzenia                    

w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów. 

  

  

Powyższe zmiany pozwolą na racjonalne wykorzystanie środków  finansowych PFRON                              

w 2022 roku.                   

 

 

 

 

                                                                                                            Przewodnicząca  

        Rady Powiatu Wągrowieckiego 

 

        ..................................................... 

                 / Małgorzata Osuch / 

 


