
Projekt UCHWAŁY  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
z dnia 1 marca 2019 r. 

 
w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych 

i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania  
przypadających według algorytmu w 2019 r. 

 
Na podstawie art. 12 pkt 11 z dnia 5 czerwca 1998 r. ustawy o samorządzie powiatowym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) w związku z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. 
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 511 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 
 

§1. Określa się zadania, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2019 roku dla Powiatu Krapkowickiego  
w wysokości 941.511,00 zł. 
 

§2. 1. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej w 2019 roku  
wynosi 923.511,00 zł. 
2. Podział środków na realizację poszczególnych zadań kształtuje się następująco: 
1) dofinansowanie kosztów działalności warsztatu terapii zajęciowej 533.880,00 zł, 
2) dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach 

rehabilitacyjnych 40.000,00 zł, 
3) dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych  

w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych 70.000,00 zł, 
4) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych 3.600,00 zł, 
5) dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 

pomocnicze przyznane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów 
275.531,00 zł, 

6) dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika osób 
niepełnosprawnych 500,00 zł. 

3. Beneficjentami wsparcia ze środków PFRON w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się 
i technicznych, o których mowa w ust. 2 pkt 3 mogą być osoby niespełniające warunków uczestnictwa 
w programie pilotażowym „Aktywny samorząd”. 

 
§3. Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej w 2019 roku  

wynosi 18.000,00 zł.  
 
§4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Krapkowickiemu. 

 
§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY  
RADY POWIATU KRAPKOWICKIEGO 

 
w sprawie zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych 

i wysokości środków PFRON przeznaczonych na te zadania  
przypadających według algorytmu w 2019 r. 

 
Zgodnie z decyzją Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 

realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2019 roku 
Powiat Krapkowicki otrzymał kwotę w wysokości 941.511,00 zł. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Powiatowym Urzędem Pracy przy akceptacji 
Powiatowej Społecznej Rady Do Spraw Osób Niepełnosprawnych dokonało podziału ww. środków 
w ten sposób, że na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych przeznaczono 
kwotę 18.000,00 zł, natomiast na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej  
kwotę 923.511,00 zł.  
Szczegółowy podział na zadania dotyczące rehabilitacji społecznej i zawodowej osób 
niepełnosprawnych przedstawia się następująco : 
 

Rehabilitacja społeczna 
a) dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Krapkowicach - kwota  

w wysokości 533.880,00 zł stanowi 90% kosztów działalności WTZ. Warsztat prowadzi 
rehabilitację zawodową oraz społeczną dla 30 osób niepełnosprawnych, 

b) dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych jest ustawowym zadaniem, którego 
realizacja jest wskazana i istotna ze względu na możliwość poprawy zdrowia osób 
niepełnosprawnych. Ustalony limit w wysokości 40.000,00 zł umożliwi udzielenie dofinansowań 
tylko dla ok. 25 wnioskodawców ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem.  

c) współfinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się  
i technicznych jest zadaniem bardzo ważnym ze względu na głęboki oddźwięk społeczny, 
pozwalający na lepsze funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w otoczeniu. Środki w wysokości 
70.000,00 zł pozwolą tylko na częściową realizację tego zadania,  

d) dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki 
pomocnicze. Środki w wysokości 275.531,00 zł wystarczą na realizację ww. zadania 
prawdopodobnie do końca czerwca 2019 r.,  

e) dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych w wysokości 
3.600,00 zł pozwoli zaspokoić oczekiwania szerszej grupy społecznej zrzeszonej w związkach 
działających na rzecz osób niepełnosprawnych w naszym powiecie. O dofinansowanie w tym 
zakresie stara się tylko 3 Wnioskodawców, 

f) dofinansowanie do usług tłumacza języka migowego lub tłumacza  osób niepełnosprawnych – 
kwota w wysokości 500,00 zł. pozwoli na sfinansowanie ok. 10 godzin pracy tłumacza lub 
przewodnika osób głuchoniemych. 
 

Rehabilitacja zawodowa 
Przyznane środki finansowe umożliwi ą aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako  poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub osób niepełnosprawnych 
zarejestrowanych jako bezrobotne.  
Kwota 18.000,00 zł zostanie przeznaczona na finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi 
rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w odniesieniu 
do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu. 
 
 
 
 
Projekt Uchwały został opracowany i będzie referowany przez Danutę Wieszala – Dyrektora Powiatowego 
Urzędu Pracy w Krapkowicach- w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób 
niepełnosprawnych oraz przez Beatę Krzeszowską – Stroka Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Krapkowicach w zakresie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. 


