
UCHWAŁA NR IV/23/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 marca 2021 r. 

w sprawie określenia zadań i podziału środków finansowanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych na 2021r. 

Na podstawie art. 12 pkt 11 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2020r. 
poz.920) w związku z art. 35a ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2020r; poz. 426) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia zadań powiatu, które mogą być 
finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. 2015r. 
poz.926) uchwala się co następuje: 

§ 1. Określa się zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz 
wysokość środków finansowych na 2021 rok, według szczegółowego wykazu stanowiącego załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Kłodzkiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Lp. Zadania Wysokość 
środków PFRON 

REHABILITACJA ZAWODOWA     210 500 

  a 
  b 
  c 
  d 
  e 

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej, spółdzielni socjalnej – art. 12a ust. 1 pkt 1 
Koszt  staży  zawodowych - art. 11 ust. 2 pkt  2 
Zwrot kosztów przejazdu  - art.11  ust. 2. pkt 6 
Szkolenia – art.11 ust. 2 pkt 1 
Prace interwencyjne – art.11 ust.2 pkt 3 

       50 000 
       55 500 
         5 000 
       50 000 
       50 000 

REHABILITACJA SPOŁECZNA  3 398 386 

 a Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych – art. 35a ust. 1 pkt  7 lit. a     400 000 
 b Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt. 7lit. b       24 000 

 c Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze – art. 35a. ust. 1 pkt 7 lit. c        1 543 506 

 d Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych w komunikowaniu się i technicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób 
niepełnosprawnych – art. 35a ust. 1 pkt 7 lit. d 

   700 000 

 e Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania warsztatów terapii zajęciowej – art. 35a ust. 1 pkt 8    650 880 

  f Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zlecane fundacjom i organizacjom pozarządowym ( art.36)      80 000 

RAZEM        3 608 886 

Załącznik do uchwały Nr IV/23/2021

Rady Powiatu Kłodzkiego

z dnia 31 marca 2021 r.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D2B5E3CE-E11E-4914-AFFD-BE920580DFE7. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 35a ust. 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza
środki określone przez Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Zastępca Prezesa Zarządu PFRON pismem Nr DF.WSA.42.2021.w. przekazał informację o wysokości
środków PFRON przypadających w 2021r. dla Powiatu Kłodzkiego na realizację zadań określonych ustawą
z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
wyliczonego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003r. w sprawie algorytmu
przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom
wojewódzkim, powiatowym. Otrzymana kwota wynosi 3 608 886 zł. Podziału dokonano na podstawie
analizy wykorzystania środków finansowych w 2020r. (2 939 453 zł). Proponowany podział środków na
zadania finansowane z PFRON odpowiada społecznemu zapotrzebowaniu na finansowanie tego rodzaju
świadczeń i jednocześnie zapewnia racjonalne wykorzystanie środków w roku bieżącym.

Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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