UCHWAŁA Nr XXXII/246/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2022 r
zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2022 roku.
Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2022 r., poz.528 z póź. zm.1), oraz art. 35 a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r.,
poz. 573 z póź. zm.2),

§ 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. sprawie określenia
rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2015r. poz. 926) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXIX/234/2022 Rady Powiatu w Radziejowie z dnia
30 marca 2022 r. w sprawie określenia wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepełnosprawnych wprowadza się zmiany w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do
niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXII/246/2022
Rady Powiatu w Radziejowie
z dnia 29 czerwca 2022 r.

1
2

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021r., poz.1981, Dz.U.2022.poz.558

Podział środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań
określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w powiecie radziejowskim na rok 2022.
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DOFINANSOWANIE KOSZTÓW
TWORZENIA I DZIAŁANIA
WARSZTATÓW TERAPII
ZAJĘCIOWEJ
ŚRODKI FINANSOWE NA
ZADANIA Z ZAKRESU
REHABILITACJI SPOŁECZNEJ
Dofinansowanie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
Dofinansowanie sportu, kultury,
rekreacji i turystyki osób
niepełnosprawnych.
Dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny oraz
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane
osobom niepełnosprawnym.
Dofinansowanie likwidacji barier,
w tym:
A) architektonicznych,
B) w komunikowaniu się,
C) technicznych.
Rehabilitacja dzieci i młodzieży:
A) Dofinansowanie uczestnictwa
osób niepełnosprawnych i ich
opiekunów w turnusach
rehabilitacyjnych.
B) Dofinansowanie zaopatrzenia w
sprzęt rehabilitacyjny oraz
przedmioty ortopedyczne i środki
pomocnicze przyznawane osobom
niepełnosprawnym.
C) Dofinansowanie likwidacji
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c) technicznych.
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Dofinansowanie do usług
tłumacza języka migowego lub
tłumacza – przewodnika.
Zadania zlecone z zakresu
rehabilitacji zawodowej i
społecznej realizowane przez
fundacje i organizacje
pozarządowe w części dotyczącej
rehabilitacji społecznej osób
niepełnosprawnych.
REHABILITACJA ZAWODOWA I
ZATRUDNIANIA
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Przyznawanie osobom
niepełnosprawnym środków na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej, rolniczej albo na
wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej.
Dokonywanie zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcę
na adaptację pomieszczeń zakładu
pracy do potrzeb osób
niepełnosprawnych, a w
szczególności poniesionych w
związku z przystosowaniem
tworzonych lub istniejących
stanowisk pracy dla osób,
stosownie do potrzeb
wynikających z ich
niepełnosprawności, adaptację
lub nabycie urządzeń
ułatwiających osobie
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niepełnosprawnej wykonywanie
pracy lub funkcjonowanie w
zakładzie pracy, zakup i
autoryzację oprogramowania na
użytek pracowników
niepełnosprawnych oraz urządzeń
technologii wspomagających lub
przystosowanych do potrzeb
wynikających z ich
niepełnosprawności, rozpoznanie
przez służby medycyny pracy
potrzeb, o których mowa w pkt. 11c ust. 1 art. 26 (art. 26 ust. 1 pkt
2).
Dokonywanie zwrotu kosztów
zatrudnienia pracowników
pomagających pracownikom
niepełnosprawnym w pracy.
Dokonywanie zwrotu kosztów
wyposażenia stanowiska pracy
osoby niepełnosprawnej.
Finansowanie wydatków na
instrumenty lub usługi rynku
pracy określone w ustawie o
promocji w odniesieniu do osób
niepełnosprawnych
zarejestrowanych jako
poszukujące pracy nie pozostające
w zatrudnieniu.
Finansowanie kosztów szkolenia i
przekwalifikowania zawodowego
osób niepełnosprawnych.
Dokonywanie zwrotu kosztów
poniesionych przez pracodawcę
na szkolenia zatrudnionych osób
niepełnosprawnych.
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Zadania zlecone z zakresu
rehabilitacji zawodowej i
społecznej realizowane przez
fundacje i organizacje
pozarządowe w części dotyczącej
rehabilitacji zawodowej osób
niepełnosprawnych.
ŚRODKI FINANSOWE NA ZADANIA Z
ZAKRESU REHABILITACJI ZAWODOWEJ I
SPOŁECZNEJ W ROKU 2022

0,00
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14 000,00

14 000,00

0,00

1 445 415,00

Uzasadnienie

Dokonuje się zmiany w podziale środków otrzymanych z Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania realizowane przez Powiat Radziejowski z zakresu
rehabilitacji społecznej i zawodowej, gdyż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radziejowie przybyło
zarejestrowanych osób z niepełnosprawnościami, które poszukują pracy.

Projekt uchwały w dniu 06.06.2022 otrzymał pozytywną opinię Powiatowej Społecznej Rady
do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

