
  PROJEKT 

Uchwała Nr XXXV/250/21 

Rady Powiatu Opolskiego 

z dnia 4 listopada 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 21 grudnia 

2020 r. w sprawie określenia zadań na które przeznacza się środki Państwowego 

Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 920 z późn. zm.)  w zw. z art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 573), Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co 

następuje: 

     

§ 1 

 

Wprowadza się zmiany wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu 

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na zadania z zakresu rehabilitacji 

zawodowej i społecznej dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Opolskiego, ujęte w Uchwale 

nr XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia 

zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 roku zmienionej Uchwałą nr XXVIII/208/21 Rady Powiatu 

Opolskiego z dnia 25 lutego 2021 r., w następujący sposób: 

 

1. W § 1 pkt 1 zdanie pierwsze uchwały w miejsce kwoty 100 000 zł wprowadza się 

kwotę 31 930 zł. 

 

2. W § 1 pkt 1 lit. a uchwały - finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi 

rynku pracy w odniesieniu do osób niepełnosprawnych zarejestrowanych jako 

poszukujące pracy nie pozostające w zatrudnieniu, w miejsce kwoty 30 000 zł  

wprowadza się kwotę 14 230 zł. 

 

3. W § 1 pkt 1 lit. b uchwały - przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na 

rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do  

spółdzielni socjalnej, w miejsce kwoty 30 000 zł wprowadza się kwotę 0,00 zł. 

 

4. W § 1 pkt 1 lit. c uchwały - zwrot  kosztów  wyposażenia  stanowiska pracy  osoby 

niepełnosprawnej, w miejsce kwoty 30 000 zł wprowadza się kwotę 17 700 zł. 

 

5. W § 1 pkt 1 lit. d uchwały - finansowanie kosztów szkolenia i  przekwalifikowania 

zawodowego osób niepełnosprawnych, w miejsce, kwoty 10 000 zł wprowadza 

się kwotę 0,00 zł. 

 

6. W § 1 pkt 2 zdanie pierwsze uchwały w miejsce kwoty 2 302 214 zł wprowadza 

się kwotę  2 370 284 zł.  

 

7. W § 1 pkt 2 lit. c uchwały - dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom 

niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów, w miejsce kwoty 655 454 

zł wprowadza się kwotę 739 524 zł. 
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8. W § 1 pkt 2 lit. e uchwały - dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu 

się, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych, w miejsce 

kwoty 35 000 zł wprowadza się kwotę 25 000 zł. 

 

9. W § 1 pkt 2 lit. h uchwały - dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki 

osób niepełnosprawnych, w miejsce kwoty 15 000 zł wprowadza się kwotę 9 000  

zł. 

     

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 

 

§ 3 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zmiany Uchwały nr 

XXVI/187/20 Rady Powiatu Opolskiego  z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie określenia 

zadań na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych w 2021 roku. 

 

 

W związku z niewykorzystaniem środków PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej 

przez Powiatowy Urząd Pracy w kwocie 68.070,00 zł oraz niewykorzystaniem środków 

PFRON z zakresu rehabilitacji społecznej w kwocie:  

- 10.000 zł na likwidację barier w komunikowaniu się, w związku z indywidualnymi  

potrzebami osób niepełnosprawnych, 

- 6.000 zł na dofinansowanie do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób  niepełnosprawnych,  

zasadnym jest przesunięcie środków na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt  rehabilitacyjny, 

przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na 

podstawie odrębnych przepisów ze względu na duże potrzeby osób niepełnosprawnych w tym 

zakresie. 

 

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Powiatową Społeczną Radę do Spraw 

Osób Niepełnosprawnych. 

 

 

 

Z up. Dyrektora      Przewodniczący 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu    Zarządu Powiatu 

/-/ Małgorzata Szymczykowska     /-/ Henryk Lakwa 

Główna Księgowa 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu 

 
 


